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Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. 
Knyga – Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys. 
Leidiniu siekiama atskleisti Lietuvos Globėjo gerbimo 
tradiciją ir atvaizdo plėtotę nuo XVI a. iki mūsų dienų. 
Įvairi ir gausi medžiaga suskirstyta ne pagal dailės 
žanrus ar ikonografi nius tipus, o pagal laikotarpius, 
kurie atitinka Lietuvos Globėjo gerbimo tradicijos 
pokyčius, yra neatsiejami nuo mūsų krašto praeities 
ir dabarties realijų. Leidinį sudaro penkios dalys, kai 
kurios iš jų suskirstytos į potemes, detalizuojančias 
šventojo gerbimo ir atvaizdo sampratas. Sudarytojos: 
Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė; mokslins 

konsultantas dr. Mintautas Čiurinskas; dailininkė Vida Ona Kuraitė; redaktorė 
Nijolė Deveikienė; fotografas Kęstutis Stoškus.  - Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“,  
2009. Tiražas 1000 egz., 560 p.

Iš tėvelio kiemo, iš motulės skrynių. 
Lietuvių liaudies menas. 
Katalogas – Lietuvos dailės muziejaus leidinys.
Tai Lietuvos tūkstantmečio dainų ir šokių šventės 
„Amžių sutartinė“, lietuvių liaudies meno parodos 
„Tradicija ir dabartis“, 2009 m. liepos 2 d. visuomenei 
pristatytos Radvilų rūmuose, katalogas. Parodą su-
darė dvi dalys – senasis liaudies menas iš Lietuvos 
dailės muziejaus rinkinių ir dabartinė liaudies dailė, 
kurios ekspoziciją rengė Lietuvos liaudies kultūros 
centras. 
Katalogo sudarytojos: Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė, Marija Kuodienė, Irena 
Ūdraitė. Redaktorė – Liuda Jakubčionienė. Vertėja – Laimutė Zabulienė. Fotogra-
fas – Antanas Lukšėnas. Dizainerė – Giedrė Ringelevičiūtė (UAB „Savas takas“ ir 
ko). – Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2009. Tiražas – 500 egz.

Vilniaus elegijos. Boleslovos ir Edmundo 
Zdanovskių prieškario fotografi jų kolekcija 
/ Vilnius Elegies. A Pre-war Photography 
Collection by Bolesława and Edmund 
Zdanowscy. 
Katalogas – Lietuvos dailės muziejaus leidinys.
Tai 2009 m. birželio 4 d. – rugsėjo 13 d. Vilniaus 
paveikslų galerijoje veikusios prieškario Vilniaus foto-
grafi jų parodos katalogas (lietuvių ir anglų kalbomis). 

Jano Bulhako mokinių, sutuoktinių Boleslovos ir Edmundo Zdanovskių kolekcijos 
fotografi jos pasižymi ypatingu poetišku estetiniu santykiu su miestu, jo gamtiniu ir 
architektūriniu kraštovaizdžiu. 
Sudarytoja Margarita Matulytė; tekstų autoriai: Margarita Matulytė ir Julius Sas-
nauskas; dizainerė Rima Kiubaraitė-Sutkienė; redaktoriai Liuda Jakubčionienė 
ir Rémy Salters; vertėjos: Beata Piasecka ir Ligija Kaminskienė. - Vilnius: sp. 
„Standartų spaustuvė“, 2009.

Vytauto Didžiojo karo muziejus 2008 me-
tais. Almanachas – Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerijos ir Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus leidinys.
Tai muziejaus darbuotojų ataskaita, kas nuveikta 
2008-aisiais. Kuo gi dosnūs muziejui buvo 2008-ieji? 
Į muziejaus rinkinius pateko 1400 naujų eksponatų. 
Muziejaus darbuotojai parengė 7 naujas parodas, iš-
leido 10 leidinių, paskelbė 49 publikacijas, mokslinė-
se konferencijose perskaitė 5 pranešimus. Parengtos 
naujos edukacinės programos. 2008-aisiais muziejų 
aplankė 69 309 lankytojai. Pradėti muziejaus rekons-
trukcijos darbai. – Kaunas: sp. Lietuvos kariuomenės karo kartografi jos centras, 
2009. Tiražas 200 egz., 175 p.

ir grafi kos kūriniai iš Paryžiaus, Niujorko, 

Pasaulyje pripažinto lietuvių išeivijos dailininko 

Rutkauskienė; redaktorė Liuda Jakubčionienė; vertė 
(į anglų k.) Albina Strunga, (į prancūzų k.) Isabelle 
Urbaitis; dizaineris Gediminas Akelaitis. Vilnius: sp. 
„Standartų spaustuvė“. Tiražas 1 000 egz.

Lietuvos sakralinė dailė V. Dokumentai. 
Knygos. Parodos kronika. Knyga - Lietuvos 
dailės muziejaus ir Nacionalinio muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai leidinys.
Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 
metų parodos, skirtos Kristaus gimimo jubiliejui bei 
Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) ir karū-
navimo (1253) 750 metų sukakčiai, „Krikščionybė 
Lietuvos mene“ katalogas. Tomas skirtas knygoms ir 
dokumentams. Sudarytojai: dr.Vydas Dolinskas ir Jo-
lita Liškevičienė; vertėjai: Laimutė Zabulienė, Simon 

Westland Rees; dizaineris Gediminas Akelaitis; maketuotojas Ričardas Birmanas; 
fotografai: Antanas Lukšėnas, Mindaugas Kaminskas, Stasė Butrimienė, Arūnas 
Baltėnas, Regine Richter. Vilnius: sp. UAB „Logotipas“. Tiražas 800 egz.

Baltų menas / Art of The Balts. Parodos katalo-
gas – Vilniaus dailės akademijos leidinys.
Tai Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinės 
parodos „Baltų menas“ katalogas. Parodos ir 
katalogo tikslas - atskleisti baltų kultūros ir meno iš-
takas, raidą ir pabandyti įžvelgti, ar gali šios kultūros 
palikimas duoti impulsų dabartiniam kūrėjui. Siekiant 
šio tikslo prieš kelerius metus kūrybiniam bendradar-
biavimui buvo suvienyti archeologai, meno istorikai, 
dizaineriai bei jaunieji kūrėjai iš Lietuvos , Lenkijos 
ir Latvijos.
Leidinio sudarytojas Adomas Butrimas; recenzentai dr. Eugenijus Jovaiša, dr. Ilo-
na Vaškevičiūtė; dizainerė Aušra Lisauskienė; redaktorė Teresė Valiuvienė; foto-
grafės Stasė Butrimienė, Jogailė Butrimaitė; į anglų k. vertė Zigmas Banelis, Dia-
na Bartkutė-Barnard; iš latvių k. vertė Veronika Adamonytė, Vytautas Rinkevičius; 
iš lenkų k. vertė Rasa Banytė-Rowell. Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2009.

Aloyzas Každailis. Smagios sunkios dienos. 
Knyga – Lietuvos jūrų muziejaus leidinys.
Lietuvos jūrų muziejaus sukūrimo istorija, auto-
riaus – muziejaus įkūrėjo ir ilgamečio vadovo – surašyta 
laiškais iš praeities į dabartį ir atbulai.
Knygą maketavo ir spaudai parengė UAB „Sapnų sala“; 
nuotraukos iš Lietuvos jūrų muziejaus archyvo. Vilnius: 
sp. UAB „Sapnų sala“, 2009. Tiražas 1000 egz., 224 p.

Pasaulio skautijai – 100 metų. Knyga – Nacio-
nalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus leidinys.
Leidinyje publikuojama didžioji dalis 2007 m. Isto-
rinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune 
jubiliejinėje parodoje „Pasaulio skautijai -100 metų“ 
eksponuotos dokumentinės istorinės medžiagos, 
kurią papildo parodos atidarymo proga surengtoje 
konferencijoje „Lietuvos skautai - pasaulio dalis“ 
skaityti pranešimai. 
Leidinio sudarytojos ir įžanginio straipsnio autorės 
Rita Škiudienė ir Vaida Sirvydaitė-Rakutienė; redak-
torius Giedrius Židonis; dailininkė Milda Kairaitienė; 
fotografė Rimantė Ropytė; vertėja į anglų k. Jurgita 
Vaičenonienė. Kaunas: sp. „Kopa“, 2009.

Delineatio Lituæ. Albumas - Rolando Valiūno ir 
advokatų kontoros „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir 

Albume pateikiamas žymaus kolekcininko advokato 
Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „Lideika, Pet-
rauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN“ kartografi jos 
kolekcijos reprezentatyviausių žemėlapių rinkinys, 
akcentuojantis esminius Lietuvos teisės istorijos 
faktus bei skatinantis naujai pažvelgti į senąją kartog-
rafi ją ir Lietuvos tūkstantmečio istoriją. 
Kartografi jos rinkinio sudarytojai Algimantas Muzi-
kevičius, Jurgita Semenauskienė; įvadinis straipsnio 

autorė dr. Alma Braziūnienė; tekstų autoriai dr. Jevgenij Machovenko, Algimantas 
Muzikevičius; dizainerė Sigutė Chlebinskaitė; fotografai Vaidotas Aukštaitis, Anta-
nas Lukšėnas. Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2009. Tiražas 1200 egz. 


