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a STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE  
LEIDINIUOSE

MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

Augulytė M. Lietuvių mecenatai dar neskuba atverti pi-
niginių: [apie Lietuvoje negajas muziejų mecenavimo tradicijas 
pasakoja Lietuvos dailės muziejaus direktorius R. Budrys] //  
Lietuvos rytas. – 2007, lapkr. 23.

Augulytė M. Muziejų imperijos kūrėjui rūpi nauji užkaria-
vimai: [apie vis dažniau Lietuvoje besilankantį Thomą Kresną – 
Solomono R. Guggenheimo fondo Niujorke direktorių] // Lietuvos 
rytas. – 2007, spal. 30, priedas „Mūzų malūnas“.

Bartasevičius V. Būsimas Guggenheimo muziejus vilioja 
garsenybes: [apie pasaulyje garsaus architekto D. Libeskindo 
planus dalyvauti „Guggenheimo–Ermitažo“ muziejaus projekta-
vimo konkurse] // Lietuvos rytas. – 2007, spal. 2.

Dobrovolskienė Z. Aistros dėl muziejaus tai slūgsta, tai 
vėl užverda: [apie puoselėjamą idėją įkurti Panevėžio literatūros 
muziejų] // Panevėžio žinios. – 2007, spal. 12.

Dumalakas A. Valdžia žlugdo muziejaus idėją: [apie nei-
giamas dabartinės Vilniaus valdžios nuostatas dėl planuojamo 
„Guggenheimo–Ermitažo“ muziejaus] // Lietuvos rytas. – 2007, 
spal. 30, priedas „Sostinė“.

Narvidas V. Ką mums reiškia Viduramžių šventė?: [apie 
Viduramžių šventės istoriją, koncepciją ir dabartį] // Galvė. – 
2007, spal. 19.

Statmeninės technologijos padės išsaugoti Lietuvos 
kultūros paveldą: [apie kuriamą virtualią prieigą prie Lietuvos 
muziejų, archyvų ir bibliotekų rinkinių] // Lietuvos žinios. – 2007, 
gruod. 6.

Velijevaitė R. Architektūros genijus nori kurti Lietuvai: 
[apie D. Libeskindo vizitą į Lietuvą ir planus dalyvauti konkurse 
projektuojant „Guggenheimo–Ermitažo“ muziejų] // Respubli-
ka. – 2007, spal. 3.

Žilinskas A. Ar muziejai – savivaldybių puošmena?: 
[apie prastą savivaldybių muziejų finansavimą] // Savivaldybių 
žinios. – 2007, spal. 18.
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Baltinas G. A. Žukauskas: nuo cento iki monumento: 
[apie Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose atidarytą skulp-
toriaus Antano Žukausko parodą „Vizijų ir tikrovės sankirtos“] // 
Lietuvos žinios. – 2007, lapkr. 12.

Banevičiūtė R. Piešėme dvarus: [apie reto Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus konkurso „Lietuvos dvarai: istorija, praradimai, 
dabartis ir ateitis“ laureatus] // Bičiulis. – 2007, gruod. 12.

Burch J. V. Kanados išuitų gobelenų paroda „Kultūra ant 
audinio“: [apie Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės 
muziejuje kartu su Kanados ambasada atvertą Kanados išui-
tų menininkų gobelenų parodą] // Literatūra ir menas. – 2007, 
spal. 5.

Dilytė I. Dailės kūrinių parodoje – moters žvilgsnio ga-
lia: [apie Lietuvos dailės muziejaus Paveikslų galerijoje atidarytą 
parodą „Žvilgsnio galia. Moters atvaizdas XIX–XX a. dailėje“] // 
Literatūra menas. – 2007, gruod. 14.

Garnelytė E. Senosios fotografijos žavesys: [apie Lietu-
vos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje atidarytą re-
trospektyvinę Jano Bułhako parodą] // Lietuvos žinios. – 2007, 
spal. 29.

Jablonskienė A. Fotografikas J. Bułhakas po pusės šim-
tmečio – vėl Vilniuje: [apie Lietuvos dailės muziejuje veiksiančią 
XX a. pirmosios pusės fotografijos meistro J. Bułhako retrospek-
tyvinę kūrybos parodą] // Respublika. – 2007, spal. 2.

Jokubavičienė K. Klaipėdoje – marinisto Česlovo Janušo 
Lietuvai dovanoti kūriniai: [apie Ievos Jankutės Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Domšaičio galerijai dovanotus keturis Česlovo 
Janušo paveikslus] // Literatūra ir menas. – 2007, lapkr. 23

Jokubavičienė K. Klaipėdoje – marinisto Česlovo Janušo 
Lietuvai dovanoti kūriniai: [apie keturis Lietuvos dailės muziejui 
dovanotus Č. Janušo paveikslus] // Literatūra ir menas. – 2007, 
lapkr. 23.

Jokubavičienė K. Klaipėdos skulptūros parkui – 30: [apie 
Klaipėdos skulptūrų parkui skirtą apskritojo stalo diskusiją Prano 
Domšaičio galerijoje] // Literatūra ir menas. – 2007, spal. 5.

Jokubavičienė K. Muziejui padovanojo Č. Janušo pa-
veikslus: [apie Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio gale-
rijai dovanotus Č. Janušo darbus] // Klaipėda. – 2007, spal. 31.

Jokubavičienė K. Svečiuose – Kaliningrado dailininkų 
grafika: [apie Kaliningrado grafikos parodą Prano Domšaičio ga-
lerijoje] // Klaipėda. – 2007, lapkr. 17.

Korsakaitė I. Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio 
meno keliuose: [apie Lietuvos dailės muziejaus Paveikslų ga-
lerijoje surengtą menotyrininkės Rasos Andriušytės-Žukienės 
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APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS

Apie vandalizmą kalba vaikų darbai: [apie A. Brako dailės 
mokyklos projekto „Vandalizmas mūsų aplinkoje“ parodą Prano 
Domšaičio galerijoje] // 15 min. Klaipėda. – 2007, spal. 17.

Armonaitė L. „Išsivaikščiojęs“ J. Laivio projektas: [apie 
Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose pristatytą Juozo 
Laivio projektą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2049“] //  
Lietuvos žinios. – 2007, gruod. 27.
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aknygos „Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pa-
saulio meno keliuose“ pristatymą] // Literatūra ir menas. – 2007, 
gruod. 21. 

Liauškienė B. Arkties dvelksmas inuitų gobelenuose: 
[apie Lietuvos dailės muziejaus su Kanados ambasada Taikomo-
sios dailės muziejuje atidarytą Kanados inuitų menininkų gobe-
lenų parodą „Kultūra ant audinio“] // Lietuvos žinios. – 2007, 
spal. 5.

Liauškienė B. Lietuviški vardai prancūzų muziejuje: [apie 
Monpeljė muziejuje eksponuojamus iš Lietuvos dailės muzie-
jaus ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus skolintus  
F. X. Fabre‘o paveikslus] // Lietuvos žinios. – 2007, gruod. 3.

Mažeikienė I. Naujos vilnietiškos fotografijos atodangos: 
Jurgio Hoppeno fotografiniai miesto motyvai: [apie Lietuvos 
dailės muziejaus Paveikslų galerijoje vykusią konferenciją, kurio-
je aptarta Vilniaus fotografijos mokyklos atstovo Jurgio Hoppeno 
kūryba ir paveldas] // Literatūra ir menas. – 2007, spal. 19.

Mažeikienė O. Dailės riteris: [apie skulptoriaus Antano 
Žukausko kūrybos parodą Lietuvos dailės muziejaus Radvilų  
rūmuose] // 7 meno dienos. – 2007, lapkr. 23.

Mažeikienė O. Fotografas – paveikslų kūrėjas: [apie Lie-
tuvos dailės muziejaus Paveikslų galerijoje atidarytą retrospekty-
vinę Jano Bułhako parodą] // 7 meno dienos. – 2007, spal. 5.

Mičiulienė J. Nulipdyti patys seniausi puodai: [apie 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje eksponuojamus seniausius 
rekonstruotus archeologinės keramikos darbus] // Lietuvos  
žinios. – 2007, gruod. 27.

Mušinskienė J. Radvilų rūmuose – konkursinė paroda 
„Lietuvos laikas“: [apie Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rū-
muose atidarytą Lietuvos dailės muziejaus ir Čiurlionio dailės 
galerijos (JAV) surengtą Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio pre-
mijų dailės konkursų ciklo parodą] // Literatūra ir menas. – 2007, 
lapkr. 2.

P. Domšaičio galerijoje – atsisveikinimas su paroda apie 
Tilžę: [apie parodos „Tilžės taika. Gyvenimas šiapus ir anapus 
Nemuno“ uždarymą] // 15 min. Klaipėda. – 2007, spal. 23.

Parodos uždarymas ir susitikimas su U. Lachauer: [apie 
parodos „Tilžės taika. Gyvenimas šiapus ir anapus Nemuno“ už-
darymą Prano Domšaičio galerijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007, 
spal. 23.

Prisiminė Mažosios Lietuvos šviesuolius: [apie Prano 
Domšaičio galerijos šviečiamąjį kultūros paveldo projektą „Žmo-
nės ir likimai. Mažosios Lietuvos kūrėjai“] // Vakarų ekspresas. – 
2007, lapkr. 2.

Šatkauskaitė G. Valdovų rūmuose atgims renesansinė 
krosnis: [apie septintąjį Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą] 
// Lietuvos žinios. – 2007, lapkr. 23.

Vedė kūrėjų pėdsakais: [apie Prano Domšaičio galerijos 
šviečiamąjį kultūros paveldo projektą „Žmonės ir likimai“] //  
Klaipėda. – 2007, spal. 26.
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Vitkauskaitė V. Specialistai vilniečiams atskleis miesto 
paslaptis: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje rengiamus 
kultūros istorijos vakarus] // Lietuvos rytas. – 2007, spal. 5.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS

„Aušros“ muziejus paskelbė naujus bičiulius: [apie „Auš-
ros“ muziejaus bičiulių klubo vakarą] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
gruod. 19.

Armonaitė L. Baubliai šaukiasi stipraus užnugario: [apie 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus ketinimus perduoti Dionizo Poškos 
baublius Šilalės rajono savivaldybei] // Lietuvos žinios. – 2007, 
gruod. 8.

Armonaitė L. Nesitenkinta tik albumo pristatymu: [apie 
Sankt Peterburgo Teatro ir muzikos muziejaus filiale pristatytą 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus parodą „Mstislavas 
Dobužinskis Lietuvoje“] // Lietuvos žinios. – 2007, gruod. 3.

Kondrotaitė D. Apnuoginti pokalbiai: [apie D. Kondrotai-
tės ir D. Čižaitės fotografijų parodą] // Vyzdys. – 2007, nr. 3/4,  
p. 16–17.

Festivalio „Tindirindis“ filmukai – mažiesiems pacien-
tams: [apie „Aušros“ muziejaus animacinių filmų festivalio „Tin-
dirindis“ pristatymą Šiaulių ligoninės Vaikų ligų klinikos salėje] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, lapkr. 23.

Fotografijos iš ten... Iš Gento: [apie Salomėjos Jas-
trumskytės fotografijų parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių  
kraštas. – 2007, spal. 26.

Įteiktos kultūros ir meno premijos: [apie Šiaulių miesto 
savivaldybės metų premijos skyrimą knygos „Senieji Šiauliai 
atvirukuose 1902–1944“ sudarytojų grupei: Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus darbuotojams Romai Baristaitei ir Almanui Šlivins-
kui bei kolekcininkui Petrui Kaminskui] // Šiauliai plius. – 2007,  
gruod. 28.

Ivanauskienė J. Netikėti atradimai Bernardo Brazdžionio 
rinkinyje: [apie Bernardo Brazdžionio kūrybą] // Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto mokslinės konferencijos medžia-
ga. – 2007.

Ivanauskienė J. Žemiška žmogaus kelionė – išvykimai, 
sugrįžimai...: [apie Bernardo Brazdžionio gyvenimą ir veiklą] // 
Bernardas Brazdžionis. Archyvai. – 2007.

Jurgaitytė M. Alternatyva televizijai. Festivalis „Tindirin-
dis“ – galimybė pažvelgti į kitokią animaciją: [apie tarptauti-
nį animacinių filmų festivalį „Tindirindis“ Ch. Frenkelio viloje] // 
Šiauliai plius. – 2007, lapkr. 9.

Jurgaitytė M. Į „Tinklus“ įkliūva vis daugiau žiūrovų: 
[apie tarptautinį mažųjų kino formų festivalį „Tinklai“ Ch. Frenke-
lio viloje] // Šiauliai plius. – 2007, spal. 5.

Jurgaitytė M. Jis populiarina kiną Šiauliuose: [apie Šiau-
lių „Aušros“ muziejaus darbuotoją Donatą Jokūbaitį] // Šiauliai 
plius. – 2007, spal. 19.
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a Juškėnas V. „Stebuklų metas“ toli gražu ne visas ste-
buklingas: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje eks-
ponuotą rusų dailininkų-lėlininkų autorinių lėlių parodą „Stebuklų 
metas“] // Literatūra ir menas. – 2007, gruod. 21.

Juškevičienė J. Tautodailininkai auginasi pamainą: [apie 
Aušros alėjos rūmuose atidarytą tradicinę Šiaulių krašto tau-
todailininkų jubiliatų darbų parodą] // Šiaulių kraštas. – 2007,  
lapkr. 26.

Kavaliauskaitė Ž. Baubliai nebepriklausys „Aušros“ 
muziejui: [apie „Aušros“ muziejų, kuris vieną iš savo filialų –  
D. Poškos baublius – perduoda Šilalės rajono savivaldybei] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, gruod. 29.

Koskienė S. Apie Kalėdų kilmę, laiką ir papročius: [apie 
Kalėdų papročius pasakoja „Aušros“ muziejaus etnografijos 
skyriaus vedėja Rūta Stankuvienė] // Šiaulių kraštas. – 2007,  
gruod. 24.

Kriščiūnaitė L., Ulinskytė V. Primirštas Renesanso 
architektūros šedevras: [apie „Aušros“ muziejaus tarptauti-
nės parodos „Šiaulių katedra“ eksponatus, liudijančius Šiaulių  
šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros istoriją] // Literatūra ir me-
nas. – 2007, lapkr. 30.

Krištopaitis J. A. Etnokosmologijos muziejus pasirengęs 
naujovėms: [apie statysimą Etnokosmologijos muziejaus pasta-
tą] // Mokslo Lietuva. – 2007, nr. 17.

Kultūros ministerijos premija įteikta ir šiaulietei: [apie 
„Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėjai Irenai Nekrašienei 
įteiktą Kultūros ministerijos premiją už muziejinę veiklą] // Šiauliai 
plius. – 2007, gruod. 28.

Lietuvos dailės šimtmečio paroda kelionę baigia Šiau-
liuose: [apie Lietuvos dailės muziejaus edukacinę parodą „Lie-
tuvos dailės atgimimo šimtmetis“ Ch. Frenkelio viloje] // Šiauliai 
plius. – 2007, gruod. 21.

Marauskaitė A. Meno aukcione – reti darbai ir Lietuvos 
kultūrinio palikimo: [apie Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų 
muziejuje eksponuosimus darbus, keliausiančius į meno kūrinių 
aukcioną] // Lietuvos rytas. – 2007, gruod. 14.

Metaliniai chameleonai: [apie Rolando Andrijausko foto-
grafijų parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
spal. 1.

Ostapenko M. Paroda kelionę baigė Šiauliuose: [apie 
fotografijos muziejuje atidarytą šeštąją kasmetinę Lietuvos spau-
dos fotografų konkurso parodą „Lietuvos spaudos fotografija – 
2007“] // Šiaulių kraštas. – 2007, gruod. 15.

Ostapenko M. Tarptautinėje fotografijų parodoje kara-
liavo pinhole technika: [apie Fotografijos muziejuje atidarytą 
seniausia fotografijos technika atliktų darbų parodą „Pinhole 
strategijos“] // Šiaulių kraštas. – 2007, lapkr. 15. 

Parodoje – lietuvių dailės atgimimo šimtmetis: [apie Lie-
tuvos dailės muziejaus edukacinę parodą „Lietuvos dailės atgi-
mimo šimtmetis“ Ch. Frenkelio viloje] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
gruod. 21.
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Raižytė N. Lyg po šventuoju ąžuolu: [apie rašytoją Vincą 
Krėvę-Mickevičių ir jo 125-osioms gimimo metinėms skirtą par-
odą Maironio lietuvių literatūros muziejuje] // Nemunas. – 2007, 
lapkr. 8.

Sabaliauskas S. Frenkelio viloje baigtos restauruoti 
salės ir holas: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio 
rūmuose vykstančius restauravimo darbus] // Šiaulių kraštas. – 
2007, spal. 30.

Sabaliauskas S. Geriausia metų muziejininkė: [apie 
„Aušros“ muziejaus istorijos skyriaus vedėjai Irenai Nekrašienei 
įteiktą Kultūros ministerijos premiją už muziejinę veiklą] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, gruod. 27.

Sabaliauskas S. Įstabus grafų Zubovų palikimas: [apie 
Ch. Frenkelio viloje vykusį tarptautinį renginį „Grafai Zubovai  
Lietuvoje ir Latvijoje“] // Šiaulių kraštas. – 2007, gruod. 11.

Sabaliauskas S. Mokyklų istorijos saugomos muziejuje: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus surengtą parodą „Kai aš mažas 
buvau...“ ir raginimą miestelėnus prisijungti prie muziejaus orga-
nizuojamos akcijos „Eksponatas iš mano mokyklos istorijos!“] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, lapkr. 10.

Sabaliauskas S. Pirmą kartą eksponuojamas Jekaterinos 
II meilės laiškas: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje eksponuoja-
mą iš Rundalės muziejaus atvežtą unikalų grafų Zubovų palikimą] 
// Šiaulių kraštas. – 2007, lapkr. 30.

Strakšys V. Muziejuje rinkosi senjorai: [apie Jūrų muzie-
juje surengtą senjorų klubo susirinkimą] // Respublika. – 2007, 
lapkr. 15.

Šiauliuose – pirmas animacinių filmų festivalis: [apie 
tarptautinį animacinių filmų festivalį „Tindirindis“ Ch. Frenkelio 
viloje] // Šiaulių kraštas. – 2007, spal. 31.

Tikrintas paveldas: [apie Ch. Frenkelio vilą, kaip vieną iš 
gerų kultūros paveldo saugojimo pavyzdžiu] // Šiaulių kraštas. – 
2007, spal. 12. 

Ulinskytė V. Antano Dilio pomėgiai: [Fotografijos skyriaus 
vedėjos V. Ulinskytės straipsnis apie fotografą Antaną Dilį] //  
Vyzdys. – 2007, nr. 3/4, p. 29. 

Urbonavičiūtė R. Stasio Šalkauskio vidurinės ir „Aušros“ 
muziejaus bendradarbiavimas: [apie „Aušros“ muziejaus ir Sta-
sio Šalkauskio vidurinės mokyklos bendradarbiavimo sutartį] // 
Šiaulių naujienos. – 2007, gruod. 18. 

Vaškevičius A. Jono Basanavičiaus sodyboje galima 
pajusti epochos kvapą: [apie atgijusią ir vis daugiau lankytojų 
sulaukiančią Jono Basanavičiaus sodybą-muziejų] // Lietuvos 
rytas. – 2007, gruod. 17.

Žadeikytė R. Istorija primerktomis akimis: [apie „Aušros“ 
muziejaus išleistą „Šiaulių metraštį“] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
gruod. 10.

Žadeikytė R. Išleista dešimtoji Šiaulių metraščio knyga: 
[apie „Aušros“ muziejaus leidyklos išleistą jubiliejinę dešimtąją 
„Šiaulių metraščio“ knygą] // Šiaulių kraštas. – 2007, lapkr. 29.
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aŽadeikytė R. Įvertinti kultūros ir meno puoselėtojai: [apie 
Šiaulių miesto savivaldybės kultūros premijos paskyrimą knygos 
„Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–1944“ sudarytojams: Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus darbuotojams Romai Baristaitei ir Almanui 
Šlivinskui bei kolekcininkui Petrui Kaminskui] // Šiaulių kraštas. – 
2007, gruod. 21.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS

Aksomaitis S. Joniškyje – raudonosios sinagogos griū-
tis: [apie Joniškio Raudonosios sinagogos, kurioje buvo įkur-
ta Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus ekspozicija, griūtį] //  
Respublika. – 2007, gruod. 15.

Balčiūnaitienė K. Po vienu stogu – visas pasaulis: [apie 
kelionę į Londoną su Lietuvos turizmo informacijos centrų  
specialistais] // Darbas. – 2007, lapkr. 29.

Balčiūnas A. „Grįžta iš mokyklos“, arba Vieno Antano 
Žmuidzinavičiaus paveikslo fotografija: [apie dailininko kūrybą 
ir muziejuje įkurtą A. Žmuidzinavičiaus fondą] // Alytaus naujie-
nos. – 2007, spal. 26.

Balčiūnas A. „Grįžta iš mokyklos“, arba Vieno Antano 
Žmuidzinavičiaus paveikslo fotografija: [apie dailininko kūrybą 
ir muziejuje įkurtą A. Žmuidzinavičiaus fondą] // Alytaus naujie-
nos. – 2007, spal. 26.

Balčiūnas A. Dalelė rinkimų istorijos: [apie rinkimų istori-
ją ir plakatų naujoves] // Alytaus naujienos. – 2007, spal. 5.

Balčiūnas E. Pasvalyje gėlių ir grožio bus daugiau: [apie 
draugijos „Lietuvai pagražinti“ Pasvalio skyriaus pirmąjį posėdį 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2007, lapkr. 29.

Baronienė D. Muziejuje – konfiskuotos ikonos: [apie Pa-
nevėžio kraštotyros muziejui perduotas konfiskuotas vertingas 
ikonas] // Lietuvos žinios. – 2007, gruod. 4.

Baronienė D. Panevėžys kratosi rašytojos muziejaus: 
[apie G. Petkevičaitės-Bitės memorialinio muziejaus problemą] // 
Lietuvos žinios. – 2007, lapkr. 27.

Bartkienė J. Užmirštas grožis: drabužių mados Žemai-
tijos dvarų albumuose XIX a. pab.–XX a. pr.: [apie to paties 
pavadinimo parodą „Alkos“ muziejuje] // Penktadienio žemai-
tis. – 2007, lapkr. 3.

Baužienė M. Rokiškio dvaras: [apie Rokiškio dvarą, ku-
riame šiuo metu įsikūręs Rokiškio krašto muziejus] // Lietuvos 
dvarai. – Kaunas: Šviesa, 2007. 

Beniušienė I. Muziejaus fontanams atkurti paaukota 10 
tūkstančių litų: [apie aukcioną, organizuotą Kretingos muziejaus 
fontano atstatymui reikalingoms lėšoms surinkti] // Pajūrio nau-
jienos. – 2007, gruod. 4.

Bitinaitė A. Kraštietis architektas Pasvaliui dovanojo 
savo tapybą: [apie Kaune gyvenančio Jono Navako dailės darbų 
jubiliejinės parodos atidarymą ir Pasvalio krašto muziejui dova-
notus paveikslus] // Darbas. – 2007, lapkr. 3.
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Bitinaitė A. Pasvalio teatras – nuolat gastrolėse: [apie 
Pasvalio krašto muziejaus teatro pasiekimus teatro scenoje] // 
Darbas. – 2007, lapkr. 24.

Bitinaitė A. Vaškų mokiniai įamžino savo krašto kryžius: 
[apie Pasvalio krašto muziejuje veikiančią fotografijų parodą 
„Vaškų kryžiai“] // Darbas. – 2007, lapkr. 22.

Česnulienė A. Akys – didelis turtas: [apie A. Jonyno 
memorialiniame muziejuje minėtą Baltosios lazdelės dieną] //  
Alytaus naujienos. – 2007, spal. 18.

Činkienė J. Į Jonavą ir iš Lietuvos, ir iš užsienio: [interviu 
su Jonavos krašto muziejaus direktore Regina Karaliūnienė apie 
muziejaus renginius, lankytinas rajono vietas, turizmą] // Alio  
Jonava. – 2007, spal. 3.

Dargaitė Z. Telšių teatro atspindžiai medaliuose: [apie 
XXIV Lietuvos medalio kūrėjų stovyklą „Istorijos atspindžiai Va-
karų Lietuvos teatre“, skirtą Telšių Žemaitės teatro šimtmečiui] // 
Žemaičių žemė. – 2007, nr. 4. 

Dubovičienė I. Grumtynės dėl teisės sušilti prie europi-
nės paramos židinio: [apie Europos Sąjungos paramą Rokiškio 
krašto muziejui] // Valstiečių laikraštis. – 2007, spal. 27.

Dulkienė A. Vaškų krašto kryžiai: [apie to paties pavadi-
nimo fotografijų parodą, veikiančią Pasvalio krašto muziejuje] // 
Darbas. – 2007, lapkr. 3.

Duoba T. „Vaikiškojo modernizmo“ sutiktuvės Krašto 
muziejuje: [apie jonaviečio poeto, dailininko ir fotografo Min-
daugo Švėgždos knygelės „Aš toks kaip tu“ pristatymą Krašto 
muziejuje] // Naujienos. – 2007, gruod. 13.

Filimanavičienė A. Šventinį poliklinikos jubiliejaus pokylį 
konservatoriai ignoravo: [apie Pasvalio pirminės asmens svei-
katos priežiūros centro 10 metų renginį Pasvalio krašto muzieju-
je] // Pasvalio balsas. – 2007, lapkr. 15.

Glinskas M. Amatai – viso kaimo pamatai: [apie Jona-
vos krašto muziejaus ir Dumsių kultūros centro projektą „Gyvieji 
amatai“] // Naujienos. – 2007, spal. 9.

Gudienė A. Biržų pilis: pasakos ar liūdna realybė: [apie 
Biržų krašto muziejui „Sėla“ priklausančios biržų pilies tvarkymo 
ir restauracijos problemas] // Šiaurės rytai. – 2007, lapkr. 17.

Jomantaitė D. Muziejuje atgimė romantizmo dvasia: 
[apie projektą „Lietuvos dvarai – profesionalios kultūros židiniai. 
Prancūzų ir italų meno romantizmo apraiškos XIX amžiaus Lietu-
vos dvaruose“ Kretingos muziejuje] // Pajūrio naujienos. – 2007, 
lapkr. 16.

Jonavos turizmo informacijos centras. Pirmos dienos 
Gaižiūnuose: [apie nepriklausomos Lietuvos kariuomenės bata-
lioną Gaižiūnuose] // Alio Jonava. – 2007, gruod. 1.

Jonušas A. Menininko gyvenimo ir kūrybos kronika: 
[apie tautodailininko V. Savickio knygą „Medis – mano eldija“] //  
Kalvotoji Žemaitija. – 2007, gruod. 4.
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a Jonušas A. Tyrinėjama Džiugo piliakalnio papėdė: [apie 
Žemaičių muziejaus „Alka“ archeologinius tyrimus Džiugo pi-
liakalnio (Telšių r.) papėdėje] // Kalvotoji Žemaitija. – 2007,  
lapkr. 3.

Jurkevičius P. Itališka Kalėdų žvaigždė nušvis Rokiškyje: 
[apie A. Frosio Aukštaitijoje baigtą kurti prakartėlių muziejų] // 
Respublika. – 2007, gruod. 24. 

Jurkevičius P. Itališka Kalėdų žvaigždė nušvis Rokiškyje: 
[apie Rokiškio krašto muziejuje eksponuojamas pasaulio tautų 
prakartėles] // Lietuvos rytas. – 2007, gruod. 24.

Kalėda A. Lietuvybės raiška Czeslawo Miloszo kūriniuo-
se: [apie C. Miloszo kūrybą ir Kraštotyros muziejuje veikusią 
jam skirtą parodą bei seminarą] // Alytaus naujienos. – 2007,  
spal. 19.

Kandidatūrą nulėmė mero balsas: [apie Krašto kultūros 
premijos skyrimą Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai, Euge-
nijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejaus vedėjai Stasei Šešta-
kauskaitei] // Darbas. – 2007, lapkr. 29.

Kanišauskas S. Muziejuje pagerbtas Atlanto nugalėtojas: 
[apie Atlanto nugalėtojo, lakūno Felikso Vaitkaus 100-osioms 
gimimo metinėms skirtą renginį Pasvalio krašto muziejuje] //  
Darbas. – 2007, gruod. 11.

Kanišauskas S. Pirmoji Pasvalio krašto premijos laure-
atė – žurnalistė: [apie pirmąją Krašto premiją, skirtą Pasvalio 
krašto muziejaus skyriaus – Eugenijaus ir Leonardo Matuzevi-
čių memorialinio muziejaus vedėjai Stasei Šeštakauskaitei] //  
Darbas. – 2007, gruod. 11.

Kareckaitė E. Krašto muziejuje – konferencija: [apie 
Krašto muziejaus organizuojamą konferenciją „Jonavos krašto 
etninio paveldo saugojimas ir propagavimas“] // Alio Jonava. – 
2007, gruod. 5.

Karpavičienė D. Kelmės dvarai sugulė į informacinį lei-
dinį ir nuotraukų parodą: [apie Kelmės krašto projektą, kurio 
metu moksleiviai fiksavo žinomiausius Kelmės rajono dvarus] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, gruod. 12.

Kazlauskas A. Gera knyga apie turiningą žmogų: [apie 
prof. Vytauto Šerno knygą „Gyvenimo apybraižos“] // Darbas. – 
2007, lapkr. 13.

Kazlauskas A. Gyvybe knibžda pasakos vaikams: Pas-
valio kraštiečių knygos: [apie Sigito Kruopio knygą „Miglų  
mergaitė“] // Darbas. – 2007, gruod. 6.

Kazlauskas A. Išgyveno todėl, kad sugyveno, sutarė: 
[apie knygą „Vladas Braziūnas, Algirdas Klova, folkloro grupė 
„Vydagra“ – „Iš naminio audimo dainos“] // Darbas. – 2007, 
lapkr. 29.

Kazlauskas A. Laiškai laiškų Riteriui: [apie Pasvalio kraš-
to muziejuje surengtą rašinių konkursą „Laiškas poetui Eugenijui 
Matuzevičiui“, skirtą poeto Eugenijaus Matuzevičiaus 90-me-
čiui] // Darbas. – 2007, gruod. 27.
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Kazlauskas A. Mokslininkas domisi medžiokle, mes 
„medžiojame“ jo knygas: [Pasvalio krašto muziejaus muzie-
jininko Albino Kazlausko straipsnis apie kraštiečio agronomo  
Antano Mališausko mokslinę veiklą, biografiją, skirtas mokslininko  
75-mečiui] // Darbas. – 2007, gruod. 29.

Kazlauskas A. Mokslininko gimtinė – Vidugiriai: kraštie-
čio gimimo 100-mečiui: [apie mokslininką psichologą Alfonsą 
Gučą] // Darbas. – 2007, gruod. 13.

Kazlauskas A. Mūsų kraštiečiai – jubiliatai: [apie žemės 
ūkio mokslų daktarę profesorę Zinaidą Banevičienę] // Darbas. – 
2007, gruod. 20.

Kazlauskas A. Pervalkai: ežeriukas ir žmonės: [apie 
karstinį ežeriuką Pervalkų kaime (Pasvalio r.)] // Darbas. – 2007,  
lapkr. 8.

Kazlauskas A. Skulptorius įprasmina parkus: [apie žymių 
Pasvalio krašto žmonių įamžinimą Pasvalio Smegduobių parke] // 
Darbas. – 2007, lapkr. 8. 

Klimka L. „Architekto“ Liongino Šepkos 100 metų gimi-
mo sukaktis: [apie medžio drožėją L. Šepką] // Kultūros aktuali-
jos. – 2007, nr. 5.

Lužytė M. Kino kūrėjos vakaras: [apie Pasvalio krašto mu-
ziejuje vykusį kūrybinį susitikimą su kino režisiere Giedre Beino-
riūte] // Darbas. – 2007, gruod. 6.

Lužytė M. Tas mielas lietuviškas kinas: [apie režisierės 
Giedrės Beinoriūtės filmų „Vulkanovka. Po didžiojo kino“ ir „Gy-
veno senelis ir bobutė“ pristatymą Pasvalio krašto muziejuje] // 
Darbas. – 2007, lapkr. 15.

Magelinskienė Z. Ąžuolo skulptūroje – Poeto veidas ir 
braižas: [apie Bernardo Brazdžionio skulptūros, inicijuotos Pas-
valio krašto muziejaus, atidengimą Pasvalio smegduobių parke] // 
Darbas. – 2007, gruod. 29.

Magelinskienė Z. Darbščios rankos „pražydino“ net vy-
teles: [apie tradicinę parodą „Metai“ Pasvalio krašto muziejuje] // 
Darbas. – 2007, gruod. 15.

Magelinskienė Z. Linkėjo, kad mylėtų ir valdžia, ir pa-
cientai, ir artimieji: [apie Pasvalio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro 10 metų darbo minėjimą Pasvalio krašto mu-
ziejuje] // Darbas. – 2007, lapkr. 17. 

Mikučionytė L. Unikali Lietuvoje ekspozicija, alsuojanti 
Kalėdų dvasia: [apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą prakai-
tėlių ekspoziciją] // Panevėžio balsas. – 2007, gruod. 24. 

Milaknienė R. Kūčių esmė – susitaikyti: [apie Kūčių šven-
timą Rokiškio dvare] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, gruod. 22.

Milkus G. Nei piliečiu, nei tautiečiu negimstama: [apie 
Krašto muziejaus etnokultūrinę konferenciją „Jonavos krašto 
etninio paveldo saugojimas ir propagavimas“, skirtą pilietinio 
ir tautinio ugdymo projekto rezultatams aptarti] // Naujienos. – 
2007, gruod. 6. 
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aMilkus G. Turizmo šventė: [apie Jonavos krašto muziejaus 
Turizmo informacijos centro suorganizuotą šventę „Moterys, 
įkvepiančios turizmui“, skirtą Tarptautinei turizmo dienai] // Nau-
jienos. – 2007, spal. 6. 

Muziejui atgimė viltis gyvuoi: Rokiškio krašto muzieju-
je šią savaitę pagaliau pradėta dviejų oficinų rekonstrukcija: 
[apie Rokiškio krašto muziejaus iš ES struktūrinių fondų gautų 
3,78 mln. litų dvaro ansambliui renovuoti ir pritaikyti turizmo rei-
kmėms panaudojimą] // Vakaro žinios. – 2007, lapkr. 5. 

Muziejuje – vilnietės keramikės kūriniai: [apie Pasvalio 
krašto muziejuje eksponuojamą Jolantos Kvašytės keramikos 
darbų parodą] // Darbas. – 2007, lapkr. 8.

Nagulevičienė I. Tragedija Svilonių kaime: [apie Jonavos 
krašto muziejuje vykusį vakarą, skirtą partizanų Jono Simana-
vičiaus-Mažylio ir Klemenso Gursko-Riešuto 60-osioms žūties 
metinėms paminėti] // Naujienos. – 2007, spal. 20. 

Pasvalyje vėl vyks neįprasti žvejybos kursai: [apie visuo-
meninės organizacijos „Už pilietinę visuomenę“ jaunųjų krikščio-
nių demokratų organizuotą renginį „Žvejybos kursai“ Pasvalio 
krašto muziejuje] // Darbas. – 2007, lapkr. 17.

Petronytė J. Valstybė pasmerkė Kretingos muziejų su-
griūti: [apie kritišką Tiškevičiaus dvaro sodybos, kurioje įsikū-
ręs Kretingos muziejus, būklę] // Vakarų ekspresas. – 2007,  
lapkr. 16.

Plaipienė L. Kryžiai fotografijose – lašelis krašto isto-
rijos: [apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą Vaškų vidurinės 
mokyklos mokinių fotografijos parodą „Kryžiai fotografijose –  
lašelis krašto istorijos“] // Pasvalio balsas. – 2007, lapkr. 13. 

Plaipienė L. Pasvalio krašto premija – žurnalistei: [apie 
Pasvalio krašto muziejaus skyriaus – Eugenijaus ir Leonardo Ma-
tuzevičių memorialinio muziejaus vedėjos Stasės Šeštakauskai-
tės pagerbimą] // Pasvalio balsas. – 2007, gruod. 4.

Plaipienė L. Smalsuolės norvegės neaplenkė ir Pasvalio 
turgavietės: [apie viešnių iš Norvegijos Karalystės apsilankymą 
Pasvalio krašto muziejuje] // Pasvalio balsas. – 2007, lapkr. 20.

Rimkus V. Šventės Rokiškyje ir Okainiuose: [apie drožėjo 
Liongino Šepkos 100-ųjų gimimo metinių minėjimą Rokiškyje] // 
Gimtinė. – 2007. lapkr. 1–30.

Rachlevičiūtė R. Išmintinga Penelopė ir žaisminga 
Nausikaja: [apie galerijoje „Skrydis“ atidarytą Eglės Bagdonie-
nės šiuolaikinės tekstilės parodą] // Alytaus naujienos. – 2007,  
spal. 19.

Rafanavičienė G. Pirmos parodos šimtmetis skatina 
dirbti: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą edukacinę 
keliaujančią Lietuvos dailės muziejaus parodą „Lietuvos dailės 
atgimimo šimtmetis“] // Lietuvos rytas. – 2007, lapkr. 5.

Satkus A. Atsargos kariai sueigos vietą pasirinko Pasva-
lyje: [apie lakūno Felikso Vaitkaus 100-mečiui skirtus renginius 
Pasvalio krašto muziejuje] // Pasvalio balsas. – 2007, gruod. 4.
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Savickas S. Atsisakyti tapybos paskatino ir Stalinas: 
[apie Pasvalio krašto muziejui dovanotus kraštiečio architekto 
Jono Navako tapybos darbus ir jubiliejinės parodos atidarymą] // 
Panevėžio rytas. – 2007, lapkr. 9.

Savickas S. Pasvalio gimtadienį pažymėjo apdovanojimų 
lietumi: [apie Krašto premiją, skirtą Pasvalio krašto muziejaus 
darbuotojai Stasei Šeštakauskaitei] // Panevėžio rytas. – 2007, 
gruod. 12.

Silickienė G. Rokiškio dvare pakvipo civilizacija: [apie 
Rokiškio krašto muziejuje galiausiai pradėtus remonto ir pritaiky-
mo turizmo reikmėms darbus] // Respublika. – 2007, lapkr. 3.

Spudytė E. Gyvenimo prasmė - kūryba ir darbas: [apie  
medžio drožėją Praną Dužinską] // Liaudies kultūra. – 2007, nr. 5.

Stragis V. Senieji amatai Tetirvinuose: [apie Pasvalio 
krašto muziejaus organizuotą renginį Tetirvinų kaimo bendruo-
menėje] // Etninė kultūra. – 2006. 

Šeštakauskaitė S. Advento vainikas poeto Eugenijaus 
Matuzevičiaus 90-mečiui: [apie Pasvalio krašto muziejaus orga-
nizuotą rašinių konkursą „Laiškas poetui“, skirtą kraštiečio poeto 
Eugenijaus Matuzevičiaus 90-mečiui, kuriame dalyvavo Pasvalio 
ir Biržų rajonų moksleiviai] // Darbas. – 2007, gruod. 22.

Šeštakauskaitė S. Dirbame amžinybei! Naujametiniai 
pamąstymai: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos, Krašto 
premijos laureatės, Stasės Šeštakauskaitės pamąstymai apie 
kultūrą] // Darbas. – 2007, gruod. 29.

Urbonienė E. Muziejininkai žvalgėsi pas „braliukus“: 
[muziejininkių A. Jonušytės ir J. Puronienės išvyka į Latviją su-
sipažinti su šios šalies muziejais] // Kupiškio žinios. – 2007,  
spal. 11.

Urbonienė E. Po šimoniškos jausenos vaivorykšte: [apie 
ketvirtosios K. Šimonio vardo parodos-konkurso uždarymą] // 
Kupiškio žinios. – 2007, gruod. 11.

Urbonienė E. Smalsiomis akimis į kryželių puošmenas: 
[apie muziejininkės A. Jonušytės surengtą gimnazijos kraštoty-
rininkų ekspediciją Kupiškio rajone] // Kupiškio žinios. – 2007, 
spal. 18.

Urbonienė E. Tai, ką palieki kitiems: [A. Janilionienės kny-
gos „Salamiestėnai ir jų kraštas“ pristatymas Kupiškio etnografi-
jos muziejuje] // Kupiškio žinios. – 2007, lapkr. 3.

Urbonienė E. Tula – Kupiškis – Paryžius. Ir dar toliau į 
pasaulį: [Kupiškio etnografijos muziejaus organizuotas renginys, 
skirtas pasaulinio garso mokslininkui, semiotikui A. J. Greimui 
paminėti] // Kupiškio žinios. – 2007, spal. 16.

Vaičeliūnienė E. Algirdo Juliaus Greimo žmogaus moks-
las iš arti: [Kupiškio etnografijos muziejaus organizuotas rengi-
nys, skirtas pasaulinio garso mokslininkui, semiotikui A. J. Grei-
mui paminėti] // Kupiškėnų mintys. – 2007, spal. 18.

Vaičeliūnienė E. Dailininko Kazio Šimonio konkurso 
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