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a STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

Sarafinas G. Modernus muziejus – tik vizijose: [apie ben-
drą Lietuvos muziejų finansinę bei idėjinę būklę lyginant su Vaka-
rų Europa] // Veidas. – 2007, kov. 22 d.

Žadeikytė R. Bažnyčia aklai savinasi tautos paveldą:  
[pokalbis su „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza apie 
bažnytinio paveldo saugojimo problemas Lietuvoje] // Šiaulių  
kraštas. – 2007, kov. 20.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
Armonaitė L. Jano Bulhako meilės testamentas: [apie Lie-

tuvos nacionaliniame muziejuje veikiančią parodą „Vilnius – Jano 
Bulhako fotografijose“] // Lietuvos žinios. – 2007, kov. 5.

Armonaitė L. Signatarų namuose vėl posėdžiauja signa-
tarai: [apie į Lietuvą iš JAV grąžintą dailininko Petro Kalpoko 
drobę „Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas 1918 m.“ eks-
ponuojamą LNM Signatarų namuose] // Lietuvos žinios. – 2007, 
vas. 13.

Budrys R., Lietuvoje – dailininko M. Dobužinskio kūrinių 
ciklas „Senoji Lietuva“: [apie planuojamą dailininko M. Do-
bužinskio kūrybos parodą Lietuvos dailės muziejuje] // 2007,  
vas. 16.

Gliožerienė A. Jaunieji dailininkai garsina miestą ir šalį: 
[apie Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ dalyvių 
kūrybos parodą Prano Domšaičio galerijoje] // Klaipėda. – 2007, 
vas. 15. 

Jablonskienė A. Amžinasis keleivis Pranas Domšaitis: 
[apie Vilniuje LDM  Paveikslų galerijoje pristatysimą dailininko  
P. Domšaičio iš JAV atvežtą kolekciją] // Respublika. – 2007,  
kov. 9.

Jablonskienė A. Prancūzmetis Klaipėdoje pačių pran-
cūzų akimis: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje atida-
rytą fotografijų parodą „Prancūzai Klaipėdoje. 1920-1923“] //  
Respublika. – 2007, kov. 27.

Jokubavičienė K. Kaligrafijos pavasaris: [apie kaligrafijos 
ir tipografikos parodą „Savos raidės“ Prano Domšaičio galerijoje] //  
Klaipėda. – 2007, kov. 28.

Kripaitė A. Piešiniai papuošė kalendorių: [apie 2007 m.  
kalendoriaus su Tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Slavų šalis“ 
dalyvių darbais pristatymą Prano Domšaičio galerijoje] // 15 min 
Klaipėda. -2007, saus. 10. 

Kruopaitė L., Davainienė A. Restauruotos Paparčių baž-
nyčios XVIII a. skulptūros: [apie dvi LDM Prano Gudyno restau-
ravimo centre restauruotas skulptūras] // Literatūra ir menas. – 
2007, saus. 12.

Liauškienė B. Ypatingos erdvės kūrėjas: [apie LDM Vil-
niaus paveikslų galerijoje vykusį dailininko Kazio Šimonio dar-
bų albumo pristatymo visuomenei renginį] // Lietuvos žinios. – 
2007, saus. 29.

Liauškienė B. Kelionė tarp amžinybės ir namų: [apie į 
LDM Paveikslų galerijoje atidarytą dailininko Prano Domšaičio 
kūrinių parodą] // Lietuvos žinios. – 2007, vas. 17.
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Liauškienė B. Prieš šimtmetį suspindęs švytu-
rys: [apie Lietuvos dailės muziejaus parengtą ir Vyriau-
sybės rūmuose atidarytą edukacinę kilnojamąją paro-
dą „Lietuvos dailės atgimimo šimtmetis“] // Lietuvos  
žinios. – 2007, kov. 27.

Liauškienė B. Šakoto medžio vaisiai – visiems: [apie LDM 
padalinyje Vilniaus paveikslų galerijoje veikiančią parodą „Kultūros 
istorikui ir kolekcininkui Edmundui Laucevičiui – 100“] // Lietuvos 
žinios. – 2007, saus. 15.

Liauškienė B. Virpantis senosios Lietuvos žavesys: [apie 
LDM paveikslų galerijoje atidarytą Romos sutarties 50-mečiui 
skirtą Mstislavo Dobužinskio piešinių parodą „Senoji Lietuva“] // 
Lietuvos žinios. – 2007, kov. 31.

Mažeikienė O. Iškilus kolekcininkas: [apie Edmundo 
Laucevičiaus kolekcijų parodą ir atminimo vakarą LDM pada-
linyje Vilniaus paveikslų galerijoje] // 7 meno dienos. – 2007,  
saus. 12.

Petronytė J.   Klaipėdoje – garsių grafikų kūryba: [apie R. Vie-
sulo parodą „Dainos ir raudos“ Prano Domšaičio galerijoje] //Vakarų  
ekspresas.  – 2007, saus. 26.

Petronytė J. Piešimas atpalaiduoja nuo įtampos mokyklo-
je: [apie pirmąją keturiolikmetės Kotrynos Tamašauskaitės tapybos 
pastele parodą „Šis bei tas“ Prano Domšaičio galerijoje] // Vakarų 
ekspresas. – 2007, saus. 5. 

Pilaitienė A. Galerijoje piešėjams molbertą atstoja grin-
dys: [apie sekmadienines Popietes muziejuje, vykstančias Prano 
Domšaičio galerijoje] // Lietuvos rytas. – 2007, saus. 5.

Poškus V. Senasis Vilnius apniukusią dieną: [apie Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje vykusią Jano Bulhako fotografijų 
parodą] // 7 meno dienos. – 2007, kov. 23.

Strikulienė O. Kolekcininko dovana Kaunui – be vietos: 
[apie prof. A. Miškinio Kauno miestui dovanotos kolekcijos per-
davimo Nacionaliniam M. K. Čiurlionio muziejui peripetijas] // 
Respublika. – 2007, kov. 27.

Valentaitė L. Vaikus suvienijo pieštas kalendorius: [apie 
2007 m. kalendoriaus su Tarptautinio vaikų piešinių konkurso 
„Slavų šalis“ dalyvių darbais pristatymą] // Klaipėda. – 2007, 
saus. 18.

Vaškevičius A. Marijampoliečiai laukia Sūduvos meni-
ninkų kūrybos sugrįžimo: [apie Lietuvos dailės muziejaus direk-
toriaus R. Budrio pažadą paskolinti iš Sūduvos krašto kilusių dai-
lininkų darbų Marijampolės kultūros centro M. B. Stankūnienės 
galerijai] // Lietuvos rytas. – 2007, saus. 15.

Venckuvienė A. Piešiantiems vaikams mėnesių metuose 
per maža: [apie edukacinius užsiėmimus Prano Domšaičio gale-
rijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007, saus. 12. 

Zenkutė E. Šaltą žiemą šildo „Indai arbatai“: [apie Klai-
pėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ dalyvių kūrybos 
parodą Prano Domšaičio galerijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007, 
saus. 30.
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aŽičkuvienė A. Vakaras su Aleksandro „Laiškais“:  
[apie A. Žalio poezijos knygos pristatymą Prano Domšaičio gale-
rijoje] // Klaipėda. – 2007, saus. 29. 

Žiemytė I. Savos raidės – žinia iš praeities ir ateities: 
[apie kaligrafijos ir tipografikos parodą „Savos raidės“ Prano 
Domšaičio galerijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007, kov. 16.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
Balčiūnas P. Per Užgavėnes – masiniai blynai ir kaukių 

konkursas: [apie ruošiamas Užgavėnes prie „Aušros“ muziejaus 
Žaliūkių malūno] // Šiaulių kraštas. – 2007, vas. 5.

Baliutavičius R. Nauja tradicija – blynų mūšis? [apie ruo-
šiamas Užgavėnes prie „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūno] // 
Šiaulių naujienos. – 2007, vas. 5.

Butkutė E. Archeologė džiaugiasi galėjusi pajusti tikrąją 
Pelikso Bugailiškio dvasią: [apie 2007 m. „Aušros“ muziejaus 
Pelikso Bugailiškio premijos laureatę Birutę Salatkienę] // Šiaulių 
naujienos. – 2007, kov. 14.

Dailidė R. Prasmingų akimirkų kolekcininkas: [apie  
A. Dilio jubiliejui skirtas parodas, eksponuojamas Fotografijos 
muziejuje] // Šiauliai plius. – 2007, saus. 5.

Fotomenininkas surengė jubiliejinę parodą: [apie fotogra-
fo A. Dilio jubiliejui skirtas parodas, eksponuojamas Fotografijos 
muziejuje] // Respublika. – 2007, saus. 4.

Inčiūrienė S. Atvirukuose – dingę miesto vaizdai: [apie 
„Aušros“ muziejaus katalogą „Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–
1944“] // Parkas. – 2007, vas. Nr. 49.

Įteikta premija: [apie 2007 m. „Aušros“ muziejaus Pelikso 
Bugailiškio premijos įteikimą] // Respublika. – 2007, kov. 13. 

Ivanauskienė J. ...per pasaulį platų....: [Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus darbuotojos straipsnis] // Draugas. – 2007, 
vas. 27.

Ivanauskienė J. Į tą šalį, į tą pačią šalį...: [Maironio lie-
tuvių literatūros muziejaus darbuotojos straipsnis apie Bernardą 
Brazdžionį] // Šeimininkė. – 2007, saus. 31. 

Ivanauskienė J. Šimtai ir tūkstančiai stygų: [Maironio lie-
tuvių literatūros muziejaus darbuotojos straipsnis apie Bernardą 
Brazdžionį] // Nemunas. – 2007, vas. 2.

Januševičius A. Archeologei įteikta Pelikso Bugailiškio 
premija: [apie Pelikso Bugailiškio premijos įteikimą Birutei Valat-
kienei] // Šiaulių kraštas. – 2007, kov. 13. 

Kavaliauskaitė Ž. Muziejininkai ieško medžiagos apie 
burmistrą: [duomenų ir medžiagos apie Šiaulių burmistrą Juozą 
Orlauskį paieškos] // Šiaulių kraštas. – 2007, vas. 17.

Kavaliauskaitė Ž. Pelikso Bugailiškio premija paskirta 
archeologei: [apie Pelikso Bugailiškio premijos paskyrimą ar-
cheologei Birutei Valatkienei] // Šiaulių kraštas. – 2007, kov. 6.

Kavaliauskaitė Ž. Šiauliai turi senamiestį: [pokalbis su 
„Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza apie Šiaulių senamies-
tį] // Šiaulių kraštas. – 2007, saus. 12.

Kavaliauskaitė Ž. Žaliūkių malūno vizijoje – malami mil-
tai: [apie „Aušros“ muziejaus planus restauruoti Žaliūkių malūną 
ir išplėsti jo veiklą] // Šiaulių kraštas. – 2007, saus. 17.

Mockutė A. Muziejus pasipildė rytietiškais daiktais: [apie 
„Aušros“ muziejui perduotus eksponatus] // Šiaulių kraštas. – 
2007, kov. 2.
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Nekrašius J. Užgavėnių kaukės Šiaulių krašte: [apie Už-
gavėnių kaukių parodą „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 
2007, vas. 20.

Oginskaitė R. Režisieriaus prizas – muziejui: [apie Ame-
rikos režisierių gildijos A. Mateliui įteikto prizo perdavimą Lietu-
vos teatro, muzikos ir kino muziejui] // Lietuvos rytas. – 2007,  
vas. 9.

Ostapenko M. Moksleivių dovana Tėvynei – darbų paro-
da: [apie Aušros alėjos rūmuose atidarytą moksleivių kūrybinių 
darbų parodą „Tau – Tėvyne, Lietuva“] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
saus. 12.

Ostapenko M. Muziejininkai ir verslininkai susivienijo 
pavasarinei parodai; [apie „Aušros“ muziejaus parodą „Atbun-
da žemė ir jausmai“] // Šiaulių kraštas. – 2007, kov. 23.

Ostapenko M. Nuotraukose – lietuviai Olandijoje ir olan-
dai Lietuvoje: [apie A. Valiaugos fotografijų parodą Fotografijos 
muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007, kov. 20.

Ostapenko M. Nuotraukose – studentų požiūris į tikrovę: 
[apie Šiaulių universiteto studentų fotografijų parodą „Modulis 
T150B106“, eksponuojamą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, kov. 24.

Ostapenko M. Romualdo Požerskio fotoarchyvai dar 
laukia žiūrovų: [apie R. Požerskio parodą ir fotografijų albumo  
pristatymą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007,  
vas. 19.

Ostapenko M. Šiauliuose – Užgavėnių kaukės iš visos 
Lietuvos: [apie Užgavėnių kaukių parodą „Žmonės ir kaukės“, 
eksponuojamą Venclauskių namuose] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
saus. 23.

P. Bugailiškio premija įteikta archeologei B. Salatkienei: 
[apie 2007 m. „Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premijos 
įteikimą] // Šiauliai plius. – 2007, kov. 16.

Parafinavičius R. Užgavėnių baisūnai – „čigonai“, „žy-
dai“ ir „vengrai“: [apie Užgavėnes prie Žaliūkių vėjo malūno ir jų 
personažus] // LT. – 2007, vas. 20.

Paskelbta Bugailiškio premijos laureatė: [apie 2007 m. 
„Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premijos paskyrimą Bi-
rutei Valatkienei] // Lietuvos žinios. – 2007, kov. 13.

Rėklytė R. Prašau į mano biblioteką: [apie Bernardo Brazdžio-
nio memorialinę biblioteką] // Literatūra ir menas. – 2007, vas. 16.

Sabaliauskas S. ,,Kelias“ iš praeities: [apie tapybos pa-
rodą ,,Kelias“, eksponuojamą Ch. Frenkelio viloje] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, saus. 29. 

Sabaliauskas S. Antanas Dilys paroda sutiko jubiliejų: 
[apie fotografo A. Dilio jubiliejui skirtas parodas, eksponuojamas 
Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007, saus. 3.

Sabaliauskas S. Antanas Dilys surado save Šiauliuose: 
[apie Fotografijos muziejaus įkūrėją fotomenininką ir filokartinin-
ką A. Dilį] // Šiaulių kraštas. – 2007, saus. 6.

Sabaliauskas S. Muziejus – istorijos ženklas ateities kar-
toms: [prieškario spauda apie „Aušros“ muziejų] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, saus. 12.

Sabaliauskas S. Pirmajam lietuviškam Šiaulių laikraš-
čiui – 101 metai: [apie šiuo metu „Aušros“ muziejaus Restau-
ravimo centre restauruojamą „Aušros“ muziejaus eksponatą –  
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a laikraščių „Įdomus mūsų momentas“ komplektą] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, saus. 5. 

Savičiūnaitė V. Muziejuje atgijo 1812 metų karo vaizdai 
[apie Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse surengtą 
1812 m. Napoleono, Rusų bei lietuvių armijų mūšių inscenizaci-
ją] // Lietuvos rytas. – 2007, saus. 15.

Skautų judėjimo šimtmetis pažymėtas paroda: [apie 
skautijos 100-mečiui skirtą parodą „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, vas. 26.  

Šidlauskienė J. ,,Aušros“ muziejus budino jausmus: 
[apie „Aušros“ muziejaus  parodos „Atbunda žemė ir jausmai“ 
atidarymą] // Šiauliai plius. – 2007, kov. 23.

Šimkutė L. Unikalūs radiniai: [apie „Aušros“ muziejaus 
Archeologijos skyriaus parodą iš kunigo Juozo Žiogo (1868–
1935) kolekcijos, eksponuojamą Kelmės krašto muziejuje] // 
Bičiulis. – 2007, vas. 10.

Tarp kunigo kolekcijos eksponatų – dantiraščio lentelės: 
[apie „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus parodą iš kuni-
go Juozo Žiogo (1868–1935) kolekcijos, eksponuojamą Kelmės 
krašto muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007, vas. 14.

Urbonavičiūtė R. Irena Nekrašienė: ,,Žinau, kad tai, ką da-
rau, – prasminga“: [apie „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus 
vedėją Ireną Nekrašienę] // Šiaulių naujienos. – 2007, saus. 18.

Urbonavičiūtė R. Muziejuje – S. Daukanto mokyklos  
auklėtinių paroda: [apie Aušros alėjos rūmuose atidarytą moks-
leivių kūrybinių darbų parodą „Tau – Tėvyne, Lietuva“] // Šiaulių 
naujienos – 2007, saus. 11.

Urbonavičiūtė R. Rėkyviškiai domisi skautų judėjimu: 
[apie Rėkyvos bendruomenės apsilankymą „Aušros“ muziejuje 
eksponuojamoje parodoje] // Šiaulių naujienos. – 2007, kov. 21. 

Urbonavičiūtė R. Užgavėnės – ne tik kaukės, bet ir mo-
kėjimas bendrauti: [apie Užgavėnių kaukių parodą, Užgavėnių 
tradicijas pasakoja „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus ve-
dėja Rūta Stankuvienė] // Šiaulių naujienos. – 2007, vas. 23.

Urbonavičiūtė R. Užgavėnių kaukės: [apie „Aušros“ mu-
ziejaus parodą „Žmonės ir kaukės“] // Šiaulių naujienos. – 2007, 
vas. 6.

Užgavėnės Šiauliuose bus švenčiamos šeštadienį: [apie 
Užgavėnes prie „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūno] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, saus. 23.

Vaičiulevičienė B. Konkuruos, kieno blynai skaniausi: 
[apie ruošiamas Užgavėnes prie „Aušros“ muziejaus Žaliūkių 
malūno] // Šiaulių naujienos. – 2007, vas. 3.

Viskas apie skautus: [apie „Aušros“ muziejuje veikian-
čią parodą „Šiaulių krašto skautai: vakar ir šiandien“] // Šiauliai 
plius. – 2007, kov. 2.

Zalys S. Da Vinčio šešėlis Lentvario bažnyčioje: [apie 
Trakų savivaldybės kultūrinio paveldo paminklą – Lentvario baž-
nyčią] // Galvė. – 2007, kov. 16.

Žadeikytė R. Bažnyčioje laikomą turtą gaudo pelės ir 
vagys: [apie bažnytinio paveldo apsaugos problemas Pakruojo 
raj. Rozalimo bažnyčioje ir siūlymą kai kurias vertybes perduoti 
„Aušros“ muziejui] // Šiaulių kraštas. – 2007, kov. 20.
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APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS
„Vivaturo“ parodoje ir pasvaliečiai: [apie Pasvalio krašto 

muziejaus turizmo informacijos centro dalyvavimą Tarptautinė-
je turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje Vilniuje] // Darbas. – 
2007, kov. 15.

Alka A. Pasvalietis – Šiaulių universiteto garbės daktaras: 
[Pasvalio krašto muziejaus muziejininko Albino Kazlausko straips-
nis apie profesorių Bronislavą Bitiną] // Darbas. – 2007, kov. 17.

Balčiūnas A. Nebaigta Balkasodžio – Jociūnų dvaro ko-
plytėlės istorija: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojo publi-
kacija apie Alytaus rajone stovinčios koplytėlės istoriją] // Alytaus 
naujienos. – 2007 kov. 9.

Baltuškaitė A .Lietuvaitės grandinės: daug nuogirdų, bet 
jokių įrodymų: [apie Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje pas-
tatyto Nepriklausomybės paminklo esą buvusias grandines] // 
Gimtasis Rokiškis. – Gimtasis Rokiškis. – 2007, kov. 10.

Baltuškaitė A. Monografijoje apie Gandį ne vien liudi-
ninkų parodymai: [apie Rokiškio krašto muziejuje pristatytą pro-
fesoriaus Juozo Vytauto Uzdilos knygą „Rokiškėnų Gandis“] // 
Gimtasis Rokiškis. – 2007, saus. 13.

Baltuškaitė A. Muziejaus simboliui  meškai – aplinko-
saugininkų pančiai: [apie meškos iškamšą, esančią, Rokiškio 
krašto muziejuje] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, vas. 21.

Baltuškaitė A. Nepriklausomybės paminklo grandinės – 
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