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STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE 
LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

 Andrikonytė A. Trakų pilyje – opera apie klastą: [apie režisie-
riaus Jono Jurašo darbą – A. Ponchielli operos „Lietuviai“ pastatymą 
Trakų salos pilyje] // Lietuvos rytas. – 2009, birž. 18.

 Baltų menas: [apie atidaromą Vilniaus dailės akademijos 
tarptautinę baltų juvelyrikos ir šiuolaikinio meno parodą Taikomosios 
dailės muziejuje] // Respublika. – 2009, birž. 29.

 Bemiegė naktis: [apie Lietuvos muziejų renginius Tarptautinės 
muziejų dienos išvakarėse dalyvaujant akcijoje „Europos muziejų 
naktis“] // Lietuvos rytas. – 2009, geg. 15.

 Gerulaitytė E. Kernavėje trumpam sustos laikas: [apie pa-
siruošimą tarptautiniam eksperimentinės archeologijos festivaliui 
„Gyvosios archeologijos dienos“ Kernavėje] // Respublika. – 2009, 
birž. 27.

 Mikšionienė R. Šalies muziejai pasiryžo vilioti ir tautiečius: 
[apie Lietuvos muziejų planai atsiliepiant į tarptautinės muziejų die-
nos paskelbtą temą „Muziejai ir turizmas] // Lietuvos rytas. – 2009, 
geg. 26.

 Muziejų salės skendėjo žvakių šviesoje: [apie Lietuvos mu-
ziejų renginius Tarptautinės muziejų dienos išvakarėse dalyvaujant 
akcijoje „Europos muziejų naktis“] // Lietuvos rytas. – 2009, geg. 18.

 Stankevičius M. Istorija baigia sunykti muziejuose: [apie 
Lietuvos archeologų susirūpinimą muziejų saugyklose esančiais 
nerestauruotais archeologiniais radiniais] // Respublika. – 2009, 
birž. 6.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS

 Micevičiūtė G. Viduramžių apavas būtų madingas ir dabar: 
[apie Lietuvos nacionalinio muziejaus parodą „Senasis Vilnius“] // 
Lietuvos rytas. – 2009, birž. 13; priedas „Sostinė“.

 Mikšionienė R. Ar realistams išties rūpėjo tiesa ir grožis?: 
[apie rusų realistinės tapybos parodą „Tiesa ir grožis“ Lietuvos dailės 
muziejaus Radvilų rūmuose, atvežtą iš Latvijos nacionalinio dailės 
muziejaus] // Lietuvos rytas. – 2009, geg. 20.

 Pačtauskaitė L. Vilniuje – unikalūs eksponatai: [apie Vavelio 
karališkosios pilies parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Respub-
lika. – 2009, birž. 29.

 Šatkauskaitė G. Muziejaus menėse triūsė menininkai: [apie 
Lietuvos menininkų akciją Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus pa-
veikslų galerijoje Tarptautinę muziejų dieną] // Respublika. – 2009, 
geg. 20.

 Vitkauskaitė V. Istorinis gobelenas sugrįžo į sostinę: [apie 
XVI amžiaus gobeleno iš Žygimanto Augusto kolekcijos sugrįžimą 
Valdovų rūmams] // Lietuvos rytas. – 2009, bal. 25; priedas „Sosti-
nė“.

 Zavarskytė M. Į muziejų vyko su siurbliais: [apie Lietuvos 
menininkų akciją Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų gale-
rijoje Tarptautinę muziejų dieną] // Lietuvos rytas. – 2009, geg. 20.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS

 Bruveris V. Kovotojas su korupcija jau pasijuto visagalis: 
[apie Lietuvos jūrų muziejaus konfliktą su LR Seimo Antikorupcijos 
komiteto pirmininku K. Skomskiu dėl viešųjų pirkimų procedūrų] // 
Lietuvos rytas. – 2009, bal. 21.

 Čuta R. Muziejai sieks glaudesnio ryšio su gyventojais: 
[Trakų istorijos muziejaus publikacija apie muziejų vaidmenį 
skatinant kultūrinį turizmą, diskusija „Muziejai ir turizmas“] // Gal-
vė. – 2009, geg. 29.

 Čuta R. Muziejininkai šventė ir naktį: [Trakų istorijos muzie-
jaus publikacija apie renginį „Naktis muziejuje“ Trakų salos pilyje] // 
Galvė. – 2009 m. geg. 22.

 Miškionienė R. Šalies muziejai pasiryžo vilioti ir tautiečius: 
[Trakų istorijos muziejaus publikacija apie 2008 metų Muziejininko 
vardo suteikimą I. Senulienei bei diskusiją „Muziejai ir turizmas, vy-
kusią Trakų salos pilyje] // Lietuvos rytas. – 2009, geg. 26. 

 Narvidas V. A. Gvagninio „Europos Sarmatijos aprašymas“: 
[Trakų istorijos muziejaus publikacija apie leidinį, kuriame aprašyta 
Lenkijos, Lietuvos, Žemaitijos, Rusijos, Mazovijos, Prūsijos bei Po-
meranijos geografija, valstybinė santvarka ir šių kraštų religija bei 
papročiai] // Trakų žemė. – 2009, birž. 20.

 Pavilionienė D. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena: 
[Trakų istorijos muziejaus publikacija apie knygas ir periodinius leidi-
nius, išleistus spaudos draudimo laikotarpiu] // Trakų žemė. – 2009, 
geg. 9.

 Petkūnas K. Trakuose – viduramžių linksmybės: [apie Trakų 
istorijos muziejaus organizuojamą kasmetinę Viduramžių šventę 
Trakų pusiasalio pilyje] // Lietuvos rytas. – 2009, birž. 8.

 Poviliūnas V. 1937 metų krepšinio čempiono prizas: [Trakų 
istorijos muziejaus publikacija apie kišeninį laikrodį – prizą, su de-
dikacija „Europos krepšinio meisteriui Leonui Baltrūnui 1937 m.] // 
Trakų žemė. – 2009, geg. 30, Voruta. – 2009, birž. 6.

 Poviliūnas V. Lituanistiniai eurai: [Trakų istorijos muziejaus 
publikacija apie progines monetas, išleistas Europos Sąjungos 
plėtrai paminėti[ // Trakų žemė. – 2009, geg. 2 d.; Voruta. – 2009, 
geg. 9.

 Poviliūnas V. Miestai partneriai: [Trakų istorijos muziejaus 
publikacija apie susigiminiavusių miestų bendradarbiavimą, jų 
veiklos įamžinimą faleristikoje] // Trakų žemė. – 2009, bal. 25; Vo-
ruta. – 2009, geg. 9.
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 Poviliūnas V. Šv. Jonas Nepomukas: [Trakų istorijos mu-
ziejaus publikacija apie XIX a. pr. Šv. Jono Nepamuko skulptūrą] // 
Trakų žemė. – 2009, geg. 16 d.; Voruta. – 2009, geg. 23.

 Skliutaitė I. Kiaušinienė kvepėjo dūmu: [apie Atvelykio šven-
tę Lietuvos liaudies buities muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2009, bal. 
20.

 Ševeliov O. Medininkų pilis: [Trakų istorijos muziejaus publi-
kacija apie vieną didžiausių pagal plotą Lietuvoje Medininkų pilį N. 
Ordos graviūroje] // Voruta. – 2009, bal. 18, Trakų žemė. – 2009, 
bal. 18.

 Tenešis V. Tarpukario Lietuvos kavalerija: [Trakų istorijos 
muziejaus publikacija apie tarpukario Lietuvos kavaleristų, ulonų, 
husarų fotonuotraukas, saugomas Trakų istorijos muziejaus fonduo-
se] // Trakų žemė. – 2009, birž. 13, Voruta. – 2009, birž. 6.

 Trakai pasuks laiką atgal: [apie Trakų istorijos muziejaus or-
ganizuojamą kasmetinę Viduramžių šventę Trakų pusiasalio pilyje] // 
Lietuvos rytas. – 2009, birž. 5.

 Varankevičius D. Prancūzų dailininkas Denis Augustas Ma-
rija Raffet: [Trakų istorijos muziejaus publikacija apie dailininką ir dvi 
D. A. M. Raffet litografijas] // Trakų žemė. – 2009, geg. 23.

 Vasiliauskaitė E. Verbos: [Trakų istorijos muziejaus publikacija 
apie Vilniaus krašto verbas] // Trakų žemė. – 2009, bal. 4.

 Zagreckaitė A. Dailininkas Bari Egizas: [Trakų istorijos 
muziejaus publikacija apie karaimų dailininką ir jo kūrybą] // Trakų 
žemė. – 2009, birž. 27.

 Zmejevskienė A. Šv. Velykų simboliai sveikinimo atvirukuo-
se: [Trakų istorijos muziejaus publikacija apie velykinius sveikinimo 
atvirukus] // Trakų žemė. – 2009, bal. 11; Voruta. – 2009, bal. 18.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS

 Aksomaitis S. Tulpių šventė – su politikos kvapu: [apie 
devintąją tulpių žydėjimo šventę Daugyvenės kultūros istorijos 
muziejui-draustiniui priklausančiame Burbiškio dvare] // Respubli-
ka. – 2009, geg. 11.

 Akvarelės – jau klaipėdiečių rankose: [straipsnis apie Mažo-
sios Lietuvos istorijos muziejuje atidarytą parodą „Klaipėdos akvare-
lės“] // Vakarų ekspresas, 2009, geg. 8. 

 Aleinikovienė N. Atrankos į „Aukso vainiką“ ir respubliki-
nę liaudies dailės parodą: [Molėtų krašto muziejaus darbuotojos 
publikacija apie Molėtų rajono menininkų darbus] // Vilnis. – 2009, 
vas. 17.

 Aleinikovienė N. Įvykdyta atrankos į respublikinę liaudies 
dailės parodą: [Molėtų krašto muziejaus darbuotojos publikacija] // 
Molėtų žinios. – 2009, bal. 24.

 Andriejauskaitė J. Muziejų naktis: nuo kalvystės šedevrų iki 
ruoniukų vardynų: [apie Klaipėdoje organizuojamą akciją „Muziejų 
naktis“, joje dalyvaujančias miesto kultūros įstaigas ir jų siūlomus 
renginius] // 15 minučių, 2009, geg. 15.

 Andriejauskaitė J. Tirpsta muziejų svečių skaičius: [straips-
nis, kuriame įvairūs Klaipėdos muziejai dalijasi mintimis apie 2009-
ųjų metų muziejų lankymo tendencijas] // 15 minučių, 2009, birž. 12.

 Apie tremtį ir partizaninį judėjimą – nauja ekspozicija: [apie 
Klaipėdos teritorinės muitinės rūsio kameroje atidarytą parodą, prie 
kurios rengimo prisidėjo ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus] // 
Klaipėda, 2009, birž. 25.

 Apie tremtį ir partizanus Vakarų Lietuvoje: [apie Klaipėdos 
teritorinės muitinės rūsio kameroje atidarytą parodą, prie kurios 
rengimo prisidėjo ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus] // Vakarų 
ekspresas, 2009, birž. 25.

 Bareikytė S. Utenos krašto maironiečių Atvelykis Inturkėje: 
[apie Molėtų krašto muziejaus muziejininkės – etnografės Nijolės 
Aleinikovienės edukacinę pamokėlę „Velykų kiaušiniai: dažymo ir 
puošimo būdai, simboliai, žaidimai“. – liustr. J. Bareikio] // Molėtų 
žinios, 2009, bal. 24.

 Barkauskaitė J. Prūsijos karalienė Luizė sugrįžta į Klaipė-
dą: [apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje atidaromą Vokietijoje 
parengtą parodą „Karalienė Luizė Rytų Prūsijoje. Tarp caro ir impe-
ratoriaus“] // Klaipėda, 2009, birž. 4.

 Bitinaitė A. Atskleidžiama visapusiška Monsinjoro asme-
nybė: [apie šviesaus atminimo monsinjoro Jono Balčiūno knygos 
„Šviesa tamsoje“ pristatymą ir Monsinjoro atminimui skirtą parodą 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2009, geg. 19.

 Bitinaitė A. Jaunųjų kūrėjų idėjų pasaulis neišsemiamas: 
[apie Pasvalio vaikų muzikos mokyklos dailės skyriaus absolventų 
baigiamųjų darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // 
Darbas. – 2009, birž. 11.

 Briedytė J. Šventė sugrąžino į tolimą praeitį: [apie Panevė-
žio apskr. meno ir sporto šventę, organizuotą Kraštotyros muziejaus] 
// Sekundė. – 2009, birž. 8. – p. 1.

 Bumblytė A. Prisimenant žemaičių akvarelistą Igną Budrį: 
[apie dailininką Igną Budrį ir jo dovanotus paveikslus Žemaičių dailės 
muziejui] // Plungė. – 2009, saus. 13. 

 Čižauskas D. Paminklas Sąjūdžiui – šventvagystė?: [straips-
nis apie tai, kad paminklas, skirtas įamžinti Sąjūdžio dvidešimtme-
čiui, pastatytas ant seno antkapio dalies, paimtos iš Skulptūrų parko; 
įvairios versijos, komentarai] // Respublika. – 2009, birž. 5.

 Einikienė D. Žemaičių dailės muziejus kviečia naktį praleisti 
kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose: [apie renginį „Europos 
muziejų naktys“] // Plungė. – 2009, geg. 22.

 Gabrienė M. Paroda atskleidžia 200 metų senumo istoriją: 
[straipsnis apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje atidarytą Ryt-
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prūsių kultūros centro Elingene (Vokietija) parengtą parodą apie ka-
ralienę Luizę – Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III-iojo žmoną] 
// www.lrt.lt. – 2009, birž. 10. 

 Gaižutienė L. Atidavęs save kūno ir sielos daktarystei...: 
[apie Molėtų krašto muziejuje atidarytą akmens skulptoriaus, medžio 
drožėjo, tautodailininko Vytauto Biknerio darbų parodą. – Iliustr. A. 
Boratinsko] // Vilnis. – 2009, bal. 21.

 Gasaitytė I., Padegimas R. Naktis muziejuje traukė Rytų 
dvasia ir žaidimais: [apie muziejų nakties renginius Biržų krašto 
muziejuje „Sėla“ bei Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio ry-
tas. – 2009, geg. 21.

 Giedrytė T. Kiekvienas dokumentas ir apie Lietuvos žmo-
nes: [apie Europos Parlamento narės, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų kandidatės į naująjį Europos Parlamentą 
Laimos Andrikienės susitikimą su pasvaliečiais Pasvalio krašto 
muziejuje] // Darbas. – 2009, birž. 4.

 Ginklų kolekcija: [apie Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodą 
„Saugokim valdovus ir karininkų garbę“ Kėdainių krašto muziejuje] // 
Respublika. – 2009, geg. 7. 

 Glinskas M. Muziejus – darbščiųjų bitelių avilys: [apie 
Jonavos krašto muziejaus veiklos paminėtą dvidešimtmetį] // Naujie-
nos. – 2009, bal. 24, Nr. 36.

 Glinskas M. Neramūs dešimtmečiai mūzų šventovėje: [apie 
Jonavos krašto muziejaus paminėtą tarptautinę muziejų dieną] // 
Naujienos. – 2009, geg. 22, Nr. 44.

 Glinskas M. Sekminės užsieniečių akivaizdoje – tarptauti-
nio projekto dalelė: [apie Jonavos krašto muziejaus muziejininkų 
organizuotą Sekminių šventę Praulių kaime Žeimių mokyklos mok-
sleiviams ir jų svečiams projekto „Ecologie expedition“ partneriams 
iš Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos, Bulgarijos ir Turkijos] Naujie-
nos. – 2009, geg. 29, Nr. 46.

 Jakunskienė A. Muziejininkų širdžių šiluma – už dyką arba 
„Kelionė laiku“ pavyko: [Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė 
apie Alytuje vykusius „Muziejų nakties“ renginius ir įspūdžius] // Aly-
taus naujienos. – 2009, geg. 22 d.

 Janauskaitė D. Antkapių dalys keliauja po miestą: [straipsnis 
apie tai, kad paminklas, skirtas įamžinti Sąjūdžio dvidešimtmečiui, 
pastatytas ant seno antkapio dalies, paimtos iš Skulptūrų parko; 
įvairios versijos, komentarai] // Klaipėda – 2009, birž. 5.

 Juknevičienė D. Kas gimtosios kalbos ar tarmės kratosi, 
pats savęs baidosi: [apie Lazdijų krašto muziejaus ir Lietuvos 
kalbos instituto vykdytą ,,Serijų ir Metelių krašto šnektos tyrimai“ 
projektą.] // Dzūkų žinios. – 2009, birž. 16.

 Juodytė G. „Akvarelių“ herojai kviečiami susitikti: [infor-
macija apie organizuojamą knygoje „Klaipėdos akvarelės“ aprašytų 
žmonių susitikimą bei muziejuje vykstančią parodą] // Vakarų ekspre-
sas. – 2009, geg. 13.

 Kadžytė G. Parkas virto aukštaitiška sodyba: [Apie Pane-
vėžio kraštotyros muziejaus organizuotą Joninių šventę] // Sekun-
dė. – 2009, birž. 25. – p. 2.

 Kanišauskas S. Kad nesentume, reikia žaisti: [apie Pa-
svalio krašto muziejaus antrą kartą surengtą „Muziejų naktį“, skirtą 
turiningam laisvalaikio praleidimo būdui – stalo žaidimams] // Dar-
bas. – 2009, geg. 21.

 Kazlauskas A. Atkovota, bet ne nusipirkta: gegužės 7-
oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena: [Pasvalio krašto 
muziejaus muziejininko straipsnis apie pasvaliečius kovotojus už 
lietuvių spaudos laisvę] // Darbas. – 2009, geg. 7.

 Kazlauskas A. Brolių Vileišių triadai: kūrybinio konkurso pro-
jektai: [pasvaliečiai susipažino su būsimo paminklo Petrui, Antanui ir 
Jonui Vileišiams projektais] // Darbas. – 2009, geg. 30.

 Kazlauskas A. Dovana muziejui: Kraštiečio serialas – kelio-
nių horizontai: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis 
apie Vilniaus keliautojų klubo lėšomis išleistą jau šeštąjį Antano 
Poškos kelionių įspūdžių tomą „Indijos palmių paunksmėje“] // Dar-
bas. – 2009, birž. 9.

 Kazlauskas A. Kraštiečio posmai, sukurti tarmiškai: [Pa-
svalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie kraštiečio poeto 
Vlado Braziūno eilėraščių rinkinio „Saula prė laidos“ pristatymą Si-
gnatarų namuose (Vilnius)] // Darbas. – 2009, geg. 12.

 Kazlauskas A. Ne tik „Nuotrupos“… : [Pasvalio krašto muzie-
jaus muziejininko straipsnis apie kraštietį rašytoją, žurnalistą Kazi-
mierą Zalensą, dokumentinės knygos apie jį „Nuotrupos“ pristatymą] 
// Darbas. – 2009, birž. 2.

 Kazlauskas A. Nori Jono Vasinausko gatvės: [Pasvalio 
krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie habilituoto agrarinių 
mokslų daktaro Petro Vasinausko brolį Joną Vasinauską, 1939 m. už 
nuopelnus šaulių sąjungai apdovanotą Šaulių Žvaigždės medaliu] // 
Darbas. – 2009, birž. 18.

 Kazlauskas A. Pakartotos senos knygos: nemeluojanti sta-
tistika: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas pristato muziejuje 
gautą faksimilinį knygos „Pirmasis visuotinis Lietuvos žemės ūkio 
surašymas. 1-4 tomas“ (Kaunas, 1932) leidimą] // Darbas. – 2009, 
birž. 4.

 Kazlauskas A. Žvaigždės spindesys gyvent netrukdo: Mūsų 
kraštiečiai: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie 
nuo Pasvalio kilusį boksininką Joną Čepulį] // Darbas. – 2009, 
birž. 18.

 Kazlauskas, Albinas. Metų žurnalas skiria puslapių...: [Jonui 
Mikelinskui, Henrikui Čigriejui, Pasvalio krašto muziejaus muziejinin-
ko straipsnis] // Darbas. – 2009, geg. 21.

 Keturkaitė N. Paskelbė sezono pradžią: [apie Jonavos krašto 
muziejaus Turizmo informacijos centro organizuotą išvažiuojamąjį 
seminarą Skrebinų kaime (Kulvos sen.)] // Naujienos. – 2009, bal. 
30, Nr. 38.
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 Klaipėda prisimins karalienę Luizę: [informacija apie Mažo-
sios Lietuvos istorijos muziejuje atidaromą Vokietijoje parengtą par-
odą „Karalienė Luizė Rytų Prūsijoje. Tarp caro ir imperatoriaus“] // 15 
minučių. – 2009, birž. 5.

 Kontrimavičiūtė I. Margučių raštuose paslėpta žinia: [Apie 
velykinę edukacinę programą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // 
Sekundė. – 2009, bal. 6. – p. 1.

 Kripaitienė V. Senos lėlės šiandienos vaikų nežavi: [apie 
parodą „Žaislai, su kuriais aš užaugau“ Pasvalio krašto muziejuje] // 
Panevėžio rytas. – 2009, birž. 6.

 Kronienė B. Muziejų naktis po atviru dangum: [ Apie Pa-
nevėžio kraštotyros muziejuje organizuotą muziejų naktį] // Sekun-
dė. – 2009, geg. 22. – p. 11.

 Lankėsi Ukmergės rajono pedagogai: [rajone ir Pasvalio 
krašto muziejuje] // Darbas. – 2009, geg. 28.

 Lebedeva V. Prabilę eksponatai: „žaislinis“ Memelis: 
[straipsnis apie Klaipėdos Pilies muziejų bei įdomiausius jo ekspo-
natus] // Vakarų ekspresas. – 2009, birž. 12.

 Lebedeva V. Prabilę eksponatai: Memelio batų kalnas: 
[straipsnis apie senųjų klaipėdiečių avalynę; muziejaus archeologų 
pasakojimai, pastebėjimai, įdomiausi žinomi faktai šia tema] // Vaka-
rų ekspresas. – 2009, geg. 29.

 Lebedeva V. Prabilę eksponatai: tarp kūjo ir priekalo: 
[straipsnis apie Kalvystės muziejų, jo istoriją, įdomiausius faktus] // 
Vakarų ekspresas. – 2009, birž. 5.

 Leilionaitė V. Prof. Zenono Ivinskio asmeninės bibliotekos, 
saugomos Žemaičių dailės muziejuje, knygų ženklai ir margina-
lijos: [apie prof. Z. Ivinskio asmeninės bibliotekos knygos ženklus ir 
marginalijas] // Žemaičių bibliofilas. – 2009, vas. 12. 

 Lužytė M. Prieiti ir paimti: [apie Pasvalio krašto muziejuje 
vykstančius bardų muzikos koncertus] // Darbas. – 2009, geg. 12.

 Magelinskienė Z. Mokė draugauti… su liga: [apie Lietuvos 
diabeto asociacijos ir Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu 
draugijos „Sveikata“ savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo sto-
vyklą „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“ 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2009, geg. 28.

 Markauskienė V. Gimtojo žodžio puota: [apie Poezijos pava-
sario renginius Alytuje ir jo muziejuose] // Alytaus naujienos. – 2009 
m. geg. 30.

 Matkevičienė J. Siuvinėtojos iš Naujasodžio: [apie Molėtų 
krašto muziejaus muziejininkės-etnografės N. Aleinikovienės organi-
zuojamas respublikines siuvinėtojų stovyklas. – Iliustr. A. Balandos] 
// Anykšta. – 2009, kov. 19; priedas „Devyndarbė“.

 Merkytė Ū. Dvigubas V. Biknerio jubiliejus: [apie Molėtų 
krašto muziejuje atidarytą akmens skulptoriaus, medžio drožėjo, 

tautodailininko Vytauto Biknerio darbų parodą. – Iliustr. J. Bareikio] 
// Molėtų žinios. – 2009, bal. 21.

 Mikučionytė R. Duoklę Joninėms atidavė muziejus: [Apie 
Joninių šventę Skaistakalnio parke, organizuotą Panevėžio muzie-
jininkų] // Panevėžio balsas. – 2009, birž. 25. 

 Milaknienė R. Naujai atgimęs Lionginas Šepka: [apie Ro-
kiškio krašto muziejuje renovuotose patalpose naujai atidarytą L. 
Šepkos drožinių ekspoziciją] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, geg. 19.

 Milaknienė R . Naujausiame leidinyje – vertingiausi ekspo-
natai: [apie Rokiškio krašto muziejaus naujausią leidinį „Rokiškio 
krašto muziejui – 75“] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, geg. 19.

 Milaknienė R. Jų darbai – tarsi neišblukusios muziejaus 
spalvos: [apie Tarptautinės muziejų dienos proga apie Rokiškio 
krašto muziejui vadovavusius ir vadovaujančius vadovus] // Gimtasis 
Rokiškis. – 2009, geg. 19.

 Milaknienė R. Vaškinės figūros – Rokiškio dvare: [apie Ro-
kiškio krašto muziejuje atidarytą vaškinių figūrų parodą, atvežtą iš 
Sankt Peterburgo] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, bal. 4.

 Minkevičienė A. Sėlių kraštą vienija bendri projektai: [apie 
Rokiškio krašto muziejuje vykdomus tarptautinius projektus] // Gim-
tasis Rokiškis. – 2009, birž. 27.

 Molėtų kūrėjų rankos Lietuvos 1000-čiui kelia „Aukso vaini-
ką“: [apie Molėtų krašto muziejaus parodų salėje atidarytą tradicinę 
krašto muziejaus kūrėjų – tautodailininkų, fotografijos meistrų darbų 
parodą. – Iliustr. A. Boratinsko] // Vilnis. – 2009, kov. 13.

 Muziejus padės geriau pažinti Klaipėdos istoriją: [straipsnis 
apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus vasaros pasiūlymus ne-
tradiciškai praleisti laisvalaikį] // Klaipėda. – 2009, birž. 25.

 Muziejų naktis Klaipėdoje: [apie Klaipėdoje organizuojamą 
akciją „Muziejų naktis“, joje dalyvaujančias miesto kultūros įstaigas ir 
jų siūlomus renginius] // Vakarų ekspresas. – 2009, geg. 15.

 Naglienė A. „Šviesos“ viešnios – Santariškių klinikų akių 
centro mokslų daktarės: [apie susitikimą su oftalmologėmis dr. 
Rasa Bagdoniene ir dr. Rasa Sirtautiene Pasvalio krašto muziejuje] 
// Darbas. – 2009, birž. 13.

 Nagulevičienė I. Joninių slėnyje – baigiamasis švenčių 
akordas: [ apie Jonavos krašto muziejaus gyvųjų amatų pristatymą 
Joninių slėnyje] Naujienos“. – 2009, birž. 26.

 Nepriklausomybės atkūrimo ir tūkstantmečio sūkuryje: 
[apie Molėtų krašto muziejaus parodų salėje veikusią tradicinę dailės 
ir fotografijos parodą, skirtą Kovo 11-ajai. – Iliustr. J. Bareikio] // Mo-
lėtų žinios. – 2009, kov. 13.

 Norvilaitė G. Dingęs antkapis atsirado po Sąjūdžio pa-
minklu: [straipsnis apie tai, kad paminklas, skirtas įamžinti Sąjūdžio 
dvidešimtmečiui, pastatytas ant seno antkapio dalies, paimtos iš 



Muziejininkystės biuletenis

Bi
bl

io
gr

afi
nė

 a
pž

va
lg

a

LIETUVOS MUZIEJAI 2009’2 71

Skulptūrų parko; įvairios versijos, komentarai] // Vakarų ekspresas, 
2009, birž. 5.

 Norvilaitė G. Muziejų naktis – su atgijusiomis kalvėmis: 
[straipsnis apie Klaipėdoje jau įvykusią akciją „Muziejų naktis“; ap-
rašomi ir Kalvystės muziejuje bei Skulptūrų parke vykę renginiai] // 
Vakarų ekspresas. – 2009, geg. 18.

 Norvilaitė G. Paminklo istorijoje pakvipo bauda: [dar vienas 
straipsnis apie tai, kad paminklas, skirtas įamžinti Sąjūdžio dvide-
šimtmečiui, pastatytas ant seno antkapio dalies, paimtos iš Skulptū-
rų parko; įvairios versijos, komentarai] // Vakarų ekspresas. – 2009, 
birž. 18.

 Norvilaitė G. Šalia „Vaivos“ – Gerlacho namo pamatai: 
[straipsnis apie žvalgomuosius archeologinius tyrimus aikštėje ša-
lia buvusio „Vaivos“ kino teatro (Klaipėda); straipsnyje – Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojų komentarai] // Vakarų eks-
presas. – 2009, geg. 21.

 Ožiūnas B. Kraštotyra – mokslo saviveikla: Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis 
apie Pasvalio moksleivių kraštotyrininkų konferenciją Pasvalio krašto 
muziejuje] // Darbas. – 2009, geg. 14.

 Paukštytė K. Muziejų dieną minės renginiais: [apie Klaipėdo-
je organizuojamą akciją „Muziejų naktis“, joje dalyvaujančias miesto 
kultūros įstaigas ir jų siūlomus renginius] // Klaipėda. – 2009, geg. 
13.

 Pilaitienė A. Skulptūras nuo vandalų saugos vaizdo ka-
meros: [informacija apie tai, kad Skulptūrų parke pagaliau įrengtos 
vaizdo stebėjimo kameros] // Lietuvos rytas. – 2009, geg. 20.

 Pilaitis G. Pamatuose rado antkapius: [straipsnis apie vieno 
Klaipėdos gyvenamo namo pamatuose aptiktus antkapinius pamin-
klus; muziejaus darbuotojų komentarai] // Lietuvos rytas. – 2009, 
birž. 16.

 Pilaitis G. Sąjūdžio įamžintojams – kapinių plėšikų etiketė: 
[straipsnis apie tai, kad paminklas, skirtas įamžinti Sąjūdžio dvi-
dešimtmečiui, pastatytas ant seno antkapio dalies, paimtos iš Skulp-
tūrų parko; įvairios versijos, komentarai] // Lietuvos rytas. – 2009, 
birž. 5.

 Rancevičienė J. Raudondvario dvare išplito pelėsis: [apie 
„Muziejų naktį“ J. Naujalio memorialiniame muziejuje] // Respubli-
ka. – 2009, geg. 22.

 Rinkūnienė G. Restauratoriai – tarsi kariai, atkovojantys 
archeologinius radinius: [Apie parodą „Eksponato kelionė: nuo 
archeologinio radinio iki ekspozicijos“ Panevėžio kraštotyros muzie-
juje] // Ūkininko patarėjas. – 2009, bal. 2. – p. 32.

 Ruškutė E. Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (100): 
[straipsnis apie knygos „Klaipėdos akvarelės“ atsiradimo idėją, jos 

realizavimą bei parodos tuo pačiu pavadinimu atidarymą] // Vakarų 
ekspresas. – 2009, geg. 11.

 Silickienė G. Globalizacija šluoja mūsų savastį: [apie Pa-
nevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkę Vitaliją Vasiliauskaitę] // 
Respublika. – 2009, bal. 3. 

 Silickienė G. Biržų tvirtovė siekia autentiškumo: [apie Biržų 
krašto muziejaus „Sėla“ planus renovuoti Biržų pilį iš ES lėšų] // Res-
publika. – 2009, birž. 11.

 Silickienė G. Kalavijuotis šalia altoriaus: [apie Rokiškio šv. 
Mato bažnyčioje šalia altoriaus stovinčią XII a. krikštyti baltų genčių 
atsiųsto kalavijuočio Engelbrechto Tyzenhauzo skulptūrą] // Respub-
lika. – 2009, bal. 4; priedas „Julius“.

 Simanaitienė S. D. Matulaitės skulptūros grįžo į parką po 
restauracijos: [straipsnis apie dviejų skulptūrų – „Dvylika brolių“ 
ir „Klajojantis ežeras“ – sugrįžimą į Skulptūrų parką] // www.kultur-
polis.lt. – 2009, geg. 25. 

 Skurdauskienė J. Šalia Plungės – žemaitukų žirgų ištver-
mės varžybos: [Žemaičių dailės muziejaus darbuotojos publika-
cija apie žemaitukų žirgų varžybas] // Vakarų ekspresas. – 2009, 
geg. 15. 

 Skurdauskienė J. Žemaičių dailės muziejuje – parodų cik-
las: [apie Žemaičių dailės muziejaus, Varšuvos miesto istorijos mu-
ziejaus ir Lietuvos dailininkų sąjungos parodas] // www.culturelive.lt/
lt/vilnius2009/.../plunge5/. – 2009, birž. 17.

 Spaudos dieną – pirmoji „Vakarų ekspreso“ knyga: [trumpa 
informacija apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje pristatomą 
žurnalistės G. Juodytės knygą ir tuo pačiu pavadinimu „Vakarų 
ekspreso“ bei muziejaus surengtą parodą „Klaipėdos akvarelės“] // 
Vakarų ekspresas. – 2009, geg. 7.

 Šaltaitė G. Pagerbė kunigo monsinjoro atminimą: [kunigo 
monsinjoro Jono Balčiūno pirmosios mirties metinės paminėtos ir 
Pasvalio krašto muziejuje] // Pasvalio balsas. – 2009, geg. 7.

 Šležaitė, Gabrielė. Penkioliktąjį kartą Krinčine pražydo 
poezijos žiedai: [apie „Krinčino Verdenių“ poezijos šventę Krinčine 
Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinėje sodyboje] // Dar-
bas. – 2009, birž. 27.

 Šv. Velykų belaukiant... [apie Molėtų krašto muziejaus eks-
pozicijų salėje atidarytą mokinių, mokytojų ir tautodailininkų darbų 
parodą „Laukiame Šv. Velykų“] // Vilnis. – 2009, kov. 31.

 Vasiliauskaitė J. Knyga – kaip sakraliojo meno katalogas: 
[apie knygą „Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istorija“ bei 
leidinio pristatymo Alytaus kraštotyros muziejuje įspūdžius] // Alytaus 
naujienos. – 2009, birž. 10 d.

 Vaškytė V. Karalienės Luizės viešnagė Klaipėdoje: [straips-
nis apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje atidarytą Vokietijoje 



Muziejininkystės biuletenis
Bi

bl
io

gr
afi

nė
 a

pž
va

lg
a

LIETUVOS MUZIEJAI 2009’272

parengtą parodą „Karalienė Luizė Rytų Prūsijoje. Tarp caro ir impe-
ratoriaus“] // Voruta. – 2009, birž. 15.

 Vaškytė V. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus meta-
morfozės: saugotojas keičia vaidmenį: [pokalbis su muziejaus 
direktoriumi dr. J. Geniu apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, 
jo veiklą, perspektyvas] // Voruta. – 2009, bal. 4 (I dalis), 2009, bal. 
18 (II dalis).

 Vertelka B. Audimo mokyklėlė: [apie Pasvalio krašto muzieju-
je veikiančią audimo mokyklėlę] // XXI amžius. – 2009, geg. 9.

 Vertelka B. Muziejininko dovana: [apie Antano Stapulionio 
dubenuotųjų akmenų ir girnų kolekciją Pasvalio krašto muziejuje] // 
XXI amžius. – 2009, birž. 5.

 Žemaitukai vėl rodo ištvermę: [apie žirgų sporto šventę „Bėk, 
bėk, žirgeli“ Arklio muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2009, birž. 5.

APIE ŽINYBINIUS, PRIVAČIUS IR KITUS MUZIEJUS

 Bažnytinio paveldo muziejaus gimimas: [apie Vilniaus Šv. 
Mykolo bažnyčioje būsimą ekspoziciją] // 7 meno dienos. – 2009, 
geg. 29.

 Čekutis R. Komunizmo nusikaltimų įvertinimas: užduotis 
Europai: [apie Genocido aukų muziejuje vykusią to paties pavadini-
mo diskusiją] // Genocidas ir rezistencija. – 2009, Nr. 1 (25).

 Jablonskaitė D. Naktinis žygis į kalėjimą – tik stiprių nervų 
žmonėms: [apie „Muziejų nakties“ renginį Genocido aukų muziejuje] 
// Vilniaus diena. – 2009, geg. 19.

 Juozevičiūtė V. Pokario istorija mokyklai: [apie seminarą 
bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojams, vykusį Genocido 
aukų muziejuje] // Genocidas ir rezistencija. – 2009, Nr. 1 (25).

APIE PASAULIO MUZIEJUS

 Akropolio muziejuje – priekaištai Londonui: [apie naujo mu-
ziejaus Graikijoje atidarymą ir priekaištus Britų muziejui] // Lietuvos 
rytas. – 2009, birž. 22.

 Bolzane G. Įdomiausi pasaulio muziejai: [apie muziejininkų 
ir turizmo specialistų sudarytą pasaulio mokslo muziejų sąrašą, 
kuriuos būtina aplankyti] // Veidas. – 2009, geg. 4.

 Nastopkaitė K. Muziejaus reikia ir paveikslų kopijoms: [apie 
galimybę įsteigti meksikiečių dailininkės Fridos Kahlo padirbtų pa-
veikslų muziejų] // Lietuvos rytas. – 2009, bal. 18.

 Sabaliauskaitė K. Prabanga pribloškia: [apie Londono Alber-
to ir Viktorijos muziejuje atidarytą parodą „Barokas: stilius didybės 
amžiuje] // Lietuvos rytas. – 2009, geg. 14.                                      


