Palanga. Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčia. Istorijos,
architektūros, meno kūrinių, archyvų
tyrimai – Lietuvos dailės muziejaus ir
Regionų kultūrinių iniciatyvų centro
leidinys.
 Leidinys skirtas Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
100-mečiui. Knygoje spausdinami menotyrininkų, kultūros istorikų straipsniai
apie Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
istoriją, architektūrą, meno vertybes, archyvuose saugomus dokumentus. Leidinio pagrindą sudaro pranešimai, parengti 2007
m. birželio 2 d. Palangoje įvykusiai bažnyčios jubiliejui skirtai
mokslinei konferencijai.
 Leidinį sudarė Danutė Mukienė.
Mstislavas Dobužinskis. Senoji
Lietuva. Katalogas – Lietuvos dailės
muziejaus leidinys.
 Tai nuo 2007 m. kovo 29 d. iki rugsėjo 30 d. Lietuvos dailės muziejaus
Vilniaus paveikslų galerijoje veikusios
Mstislavo Dobužinskio kūrybos parodos „Senoji Lietuva“, skirtos Romos
sutarties 50-mečiui, katalogas, kuriame
išsamiai pristatoma pasaulyje pripažinto
lietuvių kilmės dailininko Mstislavo Dobužinskio sukurtų Žemaitijos ir Aukštaitijos vaizdų kolekcija, per Antrąjį pasaulinį karą patekusi į JAV. Po karo ją įsigijo Lietuvių fondas, kuris 2006 m. šią
kolekciją padovanojo Lietuvai. Kūrinius patikėta saugoti Lietuvos
dailės muziejui.
 Katalogą sudarė Romualdas Budrys.
Catalogue of exhibition Tamoikins
Museum (Canada) in Trakai History
Museum: Rare cold steel weapons,
Masterpieces of Christian Icons, Rare
ancient books. Parodos katalogas –
Tamoikinų muziejaus (Kanada) leidinys.
 Kataloge pateikiami eksponatai ir jų
aprašymai iš garsiosios 2007 m. balandžio mėnesį Trakų istorijos muziejuje
veikusios Tamoikinų muziejaus didelę
kolekcinę vertę turinčių istorinių meno
vertybių, ginklų ir knygų parodos. Leidinys supažindina su projektu, kolekcijos keliu į Europą ir tolesniais ekspozicinio turo planais. Pateikiami kolekcionavimo ekspertų naudojami eksponatų
atrankos ir vertinimo metodai bei kriterijai. Leidinyje pateiktos ir
eksponatų kainos. Katalogas išleistas anglų ir rusų kalbomis.
 Katalogą parengė „Tamoikin Inc.“.

Nauji leidiniai

Tyzenhauzai Lietuvoje ir
kaimyninėse valstybėse. Konferencijos
pranešimai – Rokiškio krašto muziejaus
leidinys.
 Knygelėje patalpinti 2007 m. vykusios
mokslinės konferencijos „Tyzenhauzai
Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse“,
skirtos Rokiškio dvaro savininkės grafienės Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzieckienės 180-osioms gimimo metinėms,
metu skaityti pranešimai. Pranešimus
skaitė ne tik Lietuvos įvairių sričių specialistai, bet ir svečias iš
Baltarusijos. Leidinyje apžvelgiamas ir Tyzenhauzų giminės palikimas Latvijos teritorijoje. Pranešimų tematika – nuo įvairialypio
dvaro gyvenimo iki atskirų Tyzenhauzų giminės asmenybių veiklos.
 Leidinį sudarė Ona Mackevičienė.
 Leidinį rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo
fondas, Rokiškio rajono savivaldybė.
Nijolė Raižytė. Nepažįstamoji iš
senos fotografijos: novelės. Novelių
knyga apie muziejininkus.
 Rašytoja ir Maironio lietuvių literatūros
muziejaus muziejininkė Nijolė Raižytė
išleido ketvirtąją prozos knygą, novelių
rinkinį „Nepažįstamoji iš senos fotografijos“. Rinkinį sudaro šešiolika novelių. Kai
kurios jau buvo išspausdintos leidiniuose „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Naujoji Romuva“, yra ir naujų
kūrinių. Naujose novelėse dažniausiai
sutinkami veikėjai yra muziejininkai. Realybė dažnai susipina su
fantazija, menine išmone, tačiau herojai atrodo tikroviški, tipiški.
 Knygą išleido leidykla „Naujasis lankas“.
2001–2006. Penkių metų
veiklos apžvalga / Celebrating Five Years of Accomplishment. Bukletas – Janinos
Monkutės-Marks muziejaus
leidinys.
 Šiame
leidinyje pristatomi
Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos penkerių metų veiklos pasiekimai, aprašoma
organizacijos istorija, tikslai, muziejuje-galerijoje saugomos kolekcijos, vykusios parodos, bendradarbiavimo ir mainų projektai,
tarptautinis bendradarbiavimas, simpoziumai, plenerai, edukacinė ir vietos bendruomenę sutelkianti veikla.
Lietuvos sporto muziejus /
Lithuanian sport museum. Bukletas –
Lietuvos sporto muziejaus informacinis
leidinys.
 Lietuvos sporto muziejaus informacinis leidinys supažindina su muziejaus
istorija, kai kuriomis Lietuvos sporto
šakomis ir muziejuje esančiais jų eksponatais. Nuo 2006 m., pasikeitus Vytauto Didžiojo karo muziejaus
steigėjui, buvęs Sporto istorijos skyrius tapo savarankišku Lietuvos sporto muziejumi. Jo steigėjas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Šiuo metu
Lietuvos sporto muziejus ne tik kaupia, saugo, tiria Lietuvos kūno
kultūros ir sporto paveldą, bet ir puoselėja jo atminimą, tradicijas, olimpines vertybes.
 Leidinį parengė Ilona Petrokienė ir Arvydas Jakštas.
 Leidinyje naudotos nuotraukos iš Lietuvos sporto muziejaus
fondų ir asmeninių sportininkų archyvų.

(Lietuvos muziejų asociacijos biblioteka)

LDM Metraštis 10. Straipsnių
rinkinys – Lietuvos dailės muziejaus
tęstinis leidinys.
 Leidinys skirtas 2005 m. Lietuvos
dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre vykusiems svarbiausiems
muziejinių vertybių tyrimų ir restauravimo darbams pristatyti. Knygoje kartu
su Lietuvos dailės muziejaus Prano
Gudyno restauravimo centro darbuotojų
tekstais pateikiami ir menotyros, restauravimo mokslinius tyrimus atliekančių kolegų straipsniai.
 Leidinį sudarė Danutė Mukienė.

