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aSTRAIPSNIAI PERIODINIUOSE  
LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

Baltrušaitytė R. Interaktyvių muziejų Lietuvoje kasmet 
daugėja: [apie modernėjančias Lietuvos muziejų ekspozicijas] 
// Veidas. – 2008, bal. 7.

Baužienė M. Daugiau nei šimtmetį – atviras kūrėjams: 
[architektūros istorikės, muziejininkės publikacija apie dailininko 
Rusecko namo istoriją Vilniuje, šv. Jonų gatvėje] // Lietuvos ry-
tas. – 2008, geg. 6, priedas „Sostinė“.

Baužienė M. Unikalus pastatas ruošiamas komercijai: 
[architektūros istorikės, muziejininkės publikacija apie Vilniuje 
Lukiškių aikštės ir Gedimino prospekto sankryžoje architekto 
Michailo Prozorovo 1912–1913 metais projektuoto, buvusio 
Vilniaus prekybos ir pramonės visuomeninio susirinkimo arba 
Pirklių klubo pastato istoriją] // Lietuvos rytas. – 2008, bal. 16, 
priedas „Sostinė“.

Baužienė M. Universiteto observatorija žavėjo karalius: 
[apie Vilniaus universiteto observatorijos architektą ir steigėją  
T. Žebrauską rašo architektūros istorikė, muziejininkė M. Baužie-
nė] // Lietuvos rytas. – 2008, geg. 28, priedas „Sostinė“.

Bažnytinio paveldo muziejus – kitą rudenį: [apie šv. My-
kolo bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno komplekse Vilniaus se-
namiestyje numatomą įkurti bažnytinio paveldo muziejų] // Res-
publika. – 2008, birž. 19.

Byčienė D. Paežerių dvare gimė konkurentas Pažaislio 
festivaliui: [apie naują muzikos paveldą puoselėjantį projektą ir 
jo sumanytojus] // Respublika. – 2008, geg. 29.

Dvaras nyksta: [apie paveldosaugininkų netenkinančią 
Raudondvario (Radviliškio r.) būklę po privatizavimo] // Respu-
blika. – 2008, birž. 30.

Einaitė I. Aristokratiškos pramogos Šešuolėlių dvare: 
[apie muzikos vakarus restauruotame Šešuolėlių dvare] // Res-
publika. – 2008, birž. 21.

Kubiliūtė G. Muziejų naktis vilios nemokamais renginiais 
[apie bendraeuropinę akciją „Muziejų naktis“, joje dalyvaujančius 
Lietuvos muziejus ir jų siūlomus renginius] // 15 minučių. – 
2008, geg. 5.

Kultūros įstaigos populiarėja: [Statistikos departamento 
2007 m. Lietuvos kultūros įstaigų, tarp jų ir muziejų, lankomumo 
duomenų komentarai] // Respublika. – 2008, geg. 23.

Lietuvos dvaruose – unikalus šiuolaikinio meno projektas: 
[apie unikalų šiuolaikinio meno projektą „Menas senuosiuose 
Lietuvos dvaruose 2008“, įgyvendinamą ir muziejuose, įsikū-
rusiuose dvaruose] // Lietuvos rytas. – 2008, geg. 14, priedas 
„Sostinė“.

M. K. Čiurlionio geidžia Ermitažo muziejus: [apie ketinimą 
2010 metais M. K. Čiurlionio kūrinius eksponuoti Sankt Peter-
burgo valstybiniame Ermitažo muziejuje] // Respublika. – 2008, 
bal. 9.

Metų muziejininkė: [apie Tarptautinės muziejų dienos 
išvakarėse paskelbtą geriausią 2007 m. muziejininkę – Elvy-
rą Spudytę – Telšių „Alkos“ muziejaus vyr. fondų saugotoją] //  
Respublika. – 2008, geg. 15.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Silickienė G. Prezidento A. Smetonos dvaras keičia šei-
mininkus: [apie Užugirio dvaro (Ukmergės r. sav.) panaudojimą 
kultūrinio turizmo reikmėms] // Respublika. – 2008, geg. 23.

Varnauskas R. Viskas parduodama. Net M. K. Čiurlionis: 
[apie dešimtmetį trukusio teismo proceso, dėl autoriaus atlyginimo 
muziejininkei už knygos apie dailininką ir kompozitorių M. K. Čiur-
lionį parengimą, pabaigą] // Lietuvos žinios. – 2008, bal. 14.

Vaškevičius A. V. Kudirkos gimtinėje – tamsu: [apie Lie-
tuvos himno kūrėjo tėviškėje iškilusias apšvietimo problemas] // 
Lietuvos rytas. – 2008, geg. 27.

Velijevaitė R. Kernavė ruošiasi archeologijos festivaliui: 
[apie pasirengimą archeologijos festivaliui „Gyvosios archeologi-
jos dienos Kernavėje“] // Respublika. – 2008, birž. 30.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
Apie idėjų šviesą: [straipsnis, skirtas Lietuvos dailės muzie-

jaus padalinyje Taikomosios dailės muziejuje vykusiam Pasaulio 
kultūros dienos minėjimui] // Lietuvos žinios. – 2008, bal. 17.

Inytė V. Žinovė padeda suprasti meną: [apie sekmadieni-
nius parodų pristatymus su meno ekspertu Nacionaliniame M .K. 
Čiurlionio dailės muziejuje] // 2008, birž. 2.

Jablonskienė A. Šv. Ignaco Lojolos pasiuntiniai Lietuvoje: 
[apie Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų sukakčiai skirtą par-
odą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Respublika. – 2008, 
geg. 21.

Liauškienė B. Tapyboje žmogaus paslaptis: [apie žymios 
tapytojos, dailės pedagogės Sofijos Veiverytės retrospektyvinę 
kūrybos parodą Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose] // 
Lietuvos žinios. – 2008, bal. 3.

Mikšioneinė R. Santūriuose grafikos darbuose liepsnoja 
dieviškos aistros: [apie XVII–XVIII a. grafikos darbų parodą Lie-
tuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos 
rytas. – 2008, birž. 27.

Poškus V. 1863-ieji: [apie 145-osioms sukilimo metinėms 
skirtą parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // 7 meno die-
nos. – 2008, birž. 6, 13.

Rancevienė J. Dailininkės S. Rickevičiūtės pokalbis su 
rože: [apie parodą Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
Galaunių namuose] // Respublika. – 2008, bal. 29.

Sapiegų strėlė: [apie „Iki“ prekybos tinklo savininkų – bro-
lių Ortizų dovaną Lietuvai ir atkuriamiems Valdovų rūmams] // 7 
meno dienos. – 2008, birž. 20.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
„Muziejaus nakties“ aukos – skulptūrai restauruoti: [apie 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponato – Šv. Jurgio skulptūros – 
restauravimą] // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 23.

„Muziejaus nakties“ lėšos – šv. Jurgiui gelbėti: [apie 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponato – Šv. Jurgio skulptūros – 
restauravimą] // Respublika. – 2008, geg. 23.

Andrikonytė A. Instrumentų pokalbiai netgi skatina šokti: 
[apie ansamblio „Duo Strimaitis“ kompaktinės plokštelės „Pas 
de deux“ pristatymą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] 
// Lietuvos rytas. – 2008, bal. 24.
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a Andriuševičius J. Šimtą išgyvenęs, tūkstančius palikęs: 
[apie dievdirbį Augustiną Potockį, kurio darbai saugomi ir „Auš-
ros“ muziejuje] // Žemaičių žemė. – 2008/2 (59).

Baltrušaitis V. Pirkios vidus: [Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojo publikacija apie Dzūkijos pirkių šildymo ir 
virimo įrenginius, baldus] // Dzūkijos tradicinė kaimo architektū-
ra. – Vilnius, 2008.

Baltrušaitis V. Gyvenamųjų namų interjeras: [Lietuvos 
liaudies buities muziejaus darbuotojo publikacija apie Suvalki-
jos gyvenamųjų namų interjerą, vidaus patalpų apdailą, baldus] 
// Suvalkijos (Sūduvos) tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 
2008.

Baltrušaitytė R. Interaktyvių muziejų Lietuvoje kasmet 
daugėja: [apie Kauno apskrities pedagoginio muziejaus interak-
tyvią ekspoziciją] // Veidas. – 2008, bal. 7.

Baltrušaitytė R. Interaktyvių muziejų Lietuvoje kasmet 
daugėja: [apie „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje pristatytą 
naują ekspoziciją] // Veidas. – 2008, bal. 7.

Bertašiūtė R. Gyvenamasis namas: [Lietuvos liaudies bui-
ties muziejaus darbuotojos publikacija apie gyvenamųjų namų 
statybines medžiagas ir konstrukcijas, jų apdailą bei puošybą] 
// Vakarų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 
2008.

Bertašiūtė R. Ūkiniai pastatai: [Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojos publikacija apie Vakarų Aukštaitijos svir-
nus, tvartus, klojimus, daržines, pirtis, tvoras, šulinius] // Vakarų 
Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 2008.

Bertašiūtė R. Vakarų Aukštaitija: [Lietuvos liaudies bui-
ties muziejaus darbuotojos publikacija apie Vakarų Aukštaitijos 
gyvenviečių struktūrą, tradicinės sodybos išplanavimą, pastatų 
tipus ir bruožus] // Vakarų Aukštaitijos tradicinė kaimo architek-
tūra. – Vilnius, 2008.

Čilvinaitė M. Dievdirbys Augustinas Potockis: [apie die-
vdirbį Augustiną Potockį, kurio darbai saugomi ir „Aušros“ mu-
ziejuje] // Žemaičių žemė. – 2008/2 (59).

Čižiūnas G. Medinių stebuklų meistras: [apie dievdirbį 
Augustiną Potockį, kurio darbai saugomi ir „Aušros“ muziejuje] 
// Žemaičių žemė. – 2008/2 (59).

Daudoravičiūtė A. Muziejams trūksta prastų orų: [apie 
Šiaulių muziejų lankytojus] // Šiaulių kraštas. – 2008, birž. 22.

Grinevičius S. Elenos Urbaitis sugrįžimas namo: [apie 
Ch. Frenkelio viloje vykusį Elenos Urbaitis knygos „Nubaustieji: 
Igno Urbaičio ir jo artimųjų likimas okupuotoje Lietuvoje“ prista-
tymą] // Respublika. – 2008, bal. 21.

Januškevičius A. Ch. Frenkelio rūmuose – provincijos 
dvaras: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuolatinę ekspoziciją 
„Provincijos dvaras“] // Lietuvos žinios. – 2008, geg. 6.

Jurgaitytė M. 85 muziejaus istorijos. „Aušros“ muzie-
jaus gimtadienio proga prabyla eksponatai: [apie „Aušros“ 
muziejaus jubiliejinę parodą „85 muziejaus istorijos“ ir eduka-
cinių programų ciklą „Ekspedicija A.I.N.I.S“] // Šiauliai plius. –  
2008, bal. 11.

Jurgaitytė M. Intriguojanti naktis Frenkelio viloje: [apie 
tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis 2008“ renginį 
„Naktis muziejuje N–14“, vykusį Ch. Frenkelio viloje] // Šiauliai 
plius. – 2008, geg. 23.
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Jurgaitytė M. Istorinis paveldas – palėpės negatyvai: 
[apie Telšių fotografo Kazimiero Budgino negatyvų paieškas] // 
Šiauliai plius. – 2008, geg. 23.

Jurgaitytė M. Išnykusį kaimą įamžins lobis: [apie Laugi-
riškių lobio radimą ir jo patekimą į Šiaulių „Aušros“ muziejų] // 
Šiauliai plius. – 2008, birž. 6.

Jurgaitytė M. Įdomioji muziejaus istorija: [apie „Aušros“ 
muziejaus darbuotojų nuotykius įvairiose ekspedicijose] // Šiau-
liai plius. – 2008, geg. 2.

Jurgaitytė M. Įdomioji muziejaus istorija: [apie kunigo 
Juozapo Žiogo kolekcijos kelią į Šiaulių „Aušros“ muziejų] // 
Šiauliai plius. – 2008, bal. 18.

Jurgaitytė M. Kaip atrodo mokykla be uniformos? [apie 
Ch. Frenkelio vilos kino salėje rodytą Lietuvos moksleivių kurtą 
filmą „Mokykla be uniformos“ pasakoja jo režisierė Giedrė Beino-
riūtė] // Šiauliai plius. – 2008, geg. 16.

Jurgaitytė M. Suvienijęs sąjūdis: [apie Sąjūdžio 20-me-
čiui skirtus renginius Šiauliuose ir  „Aušros“ muziejuje,] // Šiau-
liai plius. – 2008, birž. 6.

Jurgaitytė M. Visi šiauliečiai pernai buvo kine: [apie 
Šiaulių kultūros įstaigų, tarp jų ir „Aušros“ muziejaus, lankymą] 
// Šiauliai plius. – 2008, geg. 30.

Juškevičienė J. Ne gydytoja, bet su skalpeliu: [apie 
„Aušros“ muziejaus restauratorių darbą] // Šiaulių kraštas. –  
2008, geg. 9.

Juškevičienė J. Varžėsi jaunieji konstruktoriai: [apie Ch. 
Frenkelio viloje vykusį 14-ąjį tarptautinį jaunųjų radijo konstrukto-
rių darbų konkursą] // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 13.

Kasparaitė S. Žvilgsnis į provincijos dvarą ir mies-
tą: [apie Ch. Frenkelio viloje įrengtas ekspozicijas] // Kultūros  
barai. – 2008 birž.

Kavaliauskaitė Ž. Smuikininkę sužavėjo vila: [Ch. Frenke-
lio viloje koncertavusios Eleonoros Wilkinson įspūdžiai] // Šiaulių 
kraštas. – 2008, bal. 19.

Kirnienė V. Portugalai šiauliečiams pristatė trumpame-
tražių filmų ciklą: [apie Ch. Frenkelio viloje vykusias Portugalijos 
kino dienas] // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 26.

Kur fotografuojasi Šiaulių krašto jaunavedžiai? [apie fo-
tografavimąsi Ch. Frenkelio viloje bei kituose rūmuose ir pilyse] 
// Šiaulių kraštas. – 2008, birž. 12.

Kviečia Portugalijos kinas: [apie Ch. Frenkelio viloje vyku-
sias Portugalijos kino dienas] // Šiauliai plius. – 2008, geg. 30.

Lankėsi Portugalijos ambasadorius: [apie Portugalijos 
ambasadoriaus A. M. Moreira Tanger Correa apsilankymą Šiau-
liuose ir Ch. Frenkelio viloje] // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 28.

Laurutytė O. Putvinskių archyvas galėjo atitekti suk-
čiams: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomą Vlado Putvins-
kio-Pūtvio archyvą] // Šiauliai plius. – 2008, birž. 20.

Lenkų portretai: [apie Fotografijos muziejuje atidarytą len-
kų fotografo Krzysztofo Gieraltowskio darbų parodą „Lenkų por-
tretai“] // Šiaulių naujienos. – 2008, birž. 6.

Lingevičiūtė S. Dygsnio jausmu apie kiną: [apie Ingos 
Likšaitės projektą APIE KINĄ / versija 2 Lietuvos teatro, muzi-
kos ir kino muziejuje] // 7 meno dienos. – 2008, birž. 20.
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aMorkūnaitė-Lazauskienė A. Jamtlio muziejus Švedijoje: 
[Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos publikacija apie 
Jamtlio istorijos ir etnografijos muziejaus po atviru dangumi eks-
pozicijas] // Lietuvos muziejai. – 2007 Nr. 1.

Morkūnaitė-Lazauskienė A. Prekybos alkoholiu regla-
mentavimas Lietuvos miesteliuose: (1918–1940 m.): [Lietuvos 
liaudies buities muziejaus darbuotojos publikacija apie įstatymus 
ir taisykles, reikalavimus įmonėms, prekiaujančioms alkoholiu, 
alkoholio reklamą] // Lietuvos muziejų rinkiniai. X mokslinė kon-
ferencija. Miestų kultūros paveldas muziejuose. – 2007, Nr. 6.

Muziejaus lankytojų paaukotos lėšos – skulptūrai restau-
ruoti: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponato – Šv. Jurgio 
skulptūros – restauravimą] // Šiauliai plius. – 2008, geg. 23.

Muziejus pakvietė į erotikos naktį: [apie tarptautinio pro-
jekto „Europos muziejų naktis 2008“ renginį „Naktis muziejuje 
N–14, vykusį Ch. Frenkelio viloje“] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
geg. 19.

Ostapenko M. Festivalio pradžia – Tarptautinę vaikų gy-
nimo dieną: [apie V tarptautinį Ch. Frenkelio vilos vasaros festi-
valį] // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 31.

Parodoje – praskrendantys paukščiai: [apie Sauliaus Ka-
raliaus fotografijų parodą Lietuvos jūrų muziejuje] // Respubli-
ka. – 2008, geg. 20.

Petkūnas K. Semiasi stiprybės iš praeities: [apie Tra-
kų Pusiasalio pilies viduramžių šventę] // Lietuvos rytas. –  
2008, birž. 9.

Pliūraitė N. Žaislas vaiko socializacijoje XIX a. pab. ir  
XX a. pirmojoje pusėje: [Lietuvos liaudies buities muziejaus 
darbuotojos publikacija apie namų darbo žaislus, pirktinius žais-
lus] // Acta humanitarica universitatis saulensis. Mokslo darbai.  
T. 5. – Šiauliai (VšĮ Šiaulių universiteto leidykla), 2007.

Prasideda Sąjūdžio 20-mečio renginiai: [apie Sąjūdžio 
20-mečiui skirtus renginius „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraš-
tas. – 2008, bal. 24.

Rancevienė J. Laikinoji sostinė skendo mūšio liepsnose: 
[apie tarptautinio projekto „Muziejų naktis“ renginius Kauno IX 
forto muziejuje] // Respublika. – 2008, geg. 20.

Rimantas Vingras – „Sugrįžimuose“: [apie Rimanto Vin-
gro ir Eleonoros Wilkinson koncertą Ch. Frenkelio viloje] // Šiaulių 
kraštas. – 2008, bal. 4.

Rudokas J. Odų karalius ir jo palikimas: [apie Chaimą 
Frenkelį ir jo šeimą] // Fortuna privata. – 2008 m. birž.

Sabaliauskas S. Elenos Urbaitis knyga – paminklas tėvui: 
[apie Ch. Frenkelio viloje vykusį Elenos Urbaitis knygos „Nubaus-
tieji: Igno Urbaičio ir jo artimųjų likimas okupuotoje Lietuvoje“ 
pristatymą bei jos kūrybą] // Šiaulių kraštas. – 2008, bal. 21.

Sabaliauskas S. Gera muzika – kaip geras vynas: [apie 
Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje koncertavusį obojininką 
Robertą Beinarį] // Šiaulių kraštas. – 2008, birž. 27.

Sabaliauskas S. Kaminas kybo ant plauko: [apie Chai-
mo Frenkelio fabriko kamino būklę ir likimą] // Šiaulių kraštas. – 
2008, bal. 1.

Sabaliauskas S. Nuo chamų iki fortepijono: [apie Šiau-
lių „Aušros“ muziejaus lankytojus] // Šiaulių kraštas. – 2008,  
bal. 16.
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Sabaliauskas S. Originalas: [interviu su Fotografijos mu-
ziejuje parodą pristačiusiu Krzysztofu Gieraltowskiu apie kūrybą 
bei Šiaulius] // Šiaulių kraštas. – 2008, birž. 7.

Sabaliauskas S. Pianistė išmoko žongliruoti laiku: [apie 
Isabel Galbe koncertą Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje ir jos 
gyvenimą bei kūrybą] // Šiaulių kraštas. – 2008, birž. 10.

Sabaliauskas S. Rusų trimitininkas, įsimylėjęs Lietuvą: 
[apie Igorio Kramarevo koncertą Ch. Frenkelio vilos vasaros 
festivalyje bei trimitininko asmenybę] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
birž. 13.

Sabaliauskas S. Samogits žemaitiškas proveržis: [inter-
viu su Stanislovu Raudžiu-Samogits apie jo parodą „Sugrįžimai, 
arba Kaip žemaitis jėgos ieškojo“, gyvenimą, Šiaulius] // Šiaulių 
kraštas. – 2008, geg. 2.

Sabaliauskas S. Šaltinio maudyklės išnyko be pėdsakų: 
[apie Šiauliuose veikusias šaltinio vandens maudyklas užfiksuo-
tas Gerardo Bagdonavičiaus piešiniuose] // Šiaulių kraštas. – 
2008, geg. 24.

Sabaliauskas S. Šiauliuose skambėjo pasaulinė prem-
jera: [apie Ch. Frenkelio viloje įvykusį Eleonoros Wilkinson ir 
Rimanto Vingro koncertą pasakoja R. Vingras] // Šiaulių kraš-
tas. – 2008, bal. 10.

Sabaliauskas S. Tado Šarūno žmonės „Savo vietoje“: 
[apie Tado Šarūno fotografijų parodą „Savo vietoje“] // Šialių 
kraštas. – 2008, geg. 12.

Sabaliauskas S. Vasarą Šiauliuose vyks vienintelis fes-
tivalis: [apie Šiauliuose vasarą vyksiančius festivalius, V tarp-
tautinį Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį] // Šiaulių kraštas. –  
2008, geg. 29.

Smulkis A. Parodoje – tautos kelias į Nepriklausomybę: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Lietuvos valstybės atkūrimo 
90-osioms ir Sąjūdžio 20-osioms metinėms skirtą parodą „Šau-
kiu aš tautą...“] // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 8.

Stančienė K. Istorinėse erdvėse – meilės laukimas: [apie 
šiuolaikinio meno projekto „Menas senuosiuose Lietuvos dva-
ruose 2008“ parodą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // 
Lietuvos rytas. – 2008, birž. 26.

Šabasevičienė D. Įprasminta aktoriaus misija: [apie ak-
toriaus Jurijaus Kraskovo vakarą „Kviečiant klausytis tolių...“ 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // 7 meno dienos.–
2008, birž.. 20.

Šapranauskaitė G. Projektas „Mokausi ir mokau muzie-
juje“: [Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos publikaci-
ja apie projekto dalyvius, tikslus, poreikius, motyvus] // Lietuvos 
muziejai. – 2007, Nr. 1.

Šatkauskaitė G. Fotografės debiutas rūmuose: [apie fo-
tografijos parodą „XIX/XXI a. gyvenimo kontrastai“ Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejuje, Umiastovskių rūmuose, Trakų 
g. 2] // Respublika. – 2008, bal. 7.

Šiauliuose plazdėjo poezijos paukštė: [apie Ch. Frenkelio 
viloje vykusią „Poezijos pavasario“ popietę] // Šiaulių kraštas. – 
2008, geg. 29.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus dovana: [apie Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus jubiliejinę parodą „85 muziejaus istorijos“ ir edu-
kacinių programų ciklą „Ekspedicija A.I.N.I.S“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2008, bal. 3.
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a Šidlauskienė J. Išsiveržusi skulptorių jėga: [apie Ado-
mo Stanislovo Raudžio-Samogits parodą „Sugrįžimai, arba Kaip 
žemaitis jėgos ieškojo“, jo kūrybą, ateities planus] // Šiauliai 
plius. – 2008, geg. 9.

Šidlauskienė J. Kultūros darbuotojai: reikėtų susideginti, 
kad pastebėtų: [apie Ch. Frenkelio vilos lankytojus] // Šiauliai 
plius. – 2008, bal. 18.

Štulpinaitė J. Vaikai sužinojo paparčio žiedo paslaptį: 
[apie Kauno apskrities pedagoginio muziejaus projekto „Kalen-
dorinės šventės tradicijų ir inovacijų kryžkelėje“ renginį „Popietė 
Joninių belaukiant“] // Lietuvos rytas, Laikinoji sostinė. – 2008, 
birž. 20.

Šulčaitė K. Siuvinėtas 25-asis kadras: [apie Ingos Likšai-
tės projektą APIE KINĄ / versija 2 Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejuje] // Vilniaus diena. – 2008, birž.. 13.

Trakų pilies paslaptys atsivers naktį: [apie Trakų is-
torijos muziejaus „Muziejų nakties“ renginius Salos pilyje] //  
Respublika. – 2008, geg. 15.

Trakų Pusiasalio pilyje – Viduramžių šventė: [apie 
dešimtąją Trakų Pusiasalio pilies viduramžių šventę] //  
Respublika. – 2008, birž. 5.

Urbonavičiūtė R. Ironiška fotografija: [apie Tado Šarūno 
fotografijų parodos „Savo vietoje“ atidarymą] // Šiaulių naujie-
nos. – 2008, geg. 9. 

Urbonavičiūtė R. Samogits „Gal reikėtų pradėti lįsti į 
muziejus?“: [apie savo gyvenimą pasakoja Adomas Stanislovas 
Raudys-Samogits, surengęs parodą „Aušros“ muziejuje] // Šiau-
lių naujienos. – 2008, geg. 22.

Urbonavičiūtė R. Samogits iš Paryžiaus: [apie Stanislo-
vo Raudžio-Samogits parodos „Sugrįžimai, arba Kaip žemaitis 
jėgos ieškojo“ atidarymą „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių naujie-
nos. – 2008, bal. 25.

Urbonavičiūtė R. Tarptautinis jaunųjų konstruktorių dar-
bų konkursas: [apie Ch. Frenkelio viloje vykusį XIV tarptautinį ra-
dijo konstruktorių darbų konkursą] // Šiaulių naujienos. – 2008, 
birž. 10.

Vaitiekūtė J. Viduramžių šventėje – tarptautinis riterių 
turnyras: [apie dešimtąją Trakų Pusiasalio pilies viduramžių 
šventę] // Respublika. – 2008, birž. 9.

Vaitkūnienė E. Moksleiviai iš vilnos gamino raides: [apie 
Kauno apskrities pedagoginio muziejaus kiemelyje vykusius 
projekto „Kūrybinės dirbtuvės – mokymo priemonės vakar ir 
šiandien“ renginius] // Lietuvos rytas, Laikinoji sostinė. – 2008,  
geg. 30.

Veličkaitė L. Moksleivių asmenybės formavimas: [apie 
Tėvynės pažinimo draugijos ir Kauno apskrities pedagoginio 
muziejaus surengtą respublikinę metodinę praktinę konferenci-
ją „Meno įtaka moksleivio asmenybės formavime“] // Lietuvos  
aidas. – 2008, birž. 13.

Viloje suksis portugalų filmai: [apie Ch. Frenkelio viloje 
vykusias Portugalijos kino dienas] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
geg. 23.

Zubienė G. Muziejų naktį – nuogo kūno grožis: [apie 
tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis 2008“ renginį 
Ch. Frenkelio viloje „Naktis muziejuje N-14“] // Šiauliai plius. –  
2008, geg. 16.
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Žaliūkų malūnas vėl mals miltus: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejui priklausančio Žaliūkų malūno rekonstrukciją ir ateities 
planus] // Šiaulių naujienos. – 2008, birž. 5.

Žumbakienė G. Medžiai ir gėlės sodybose: [Lietuvos liau-
dies buities muziejaus darbuotojos publikacija, p. 160–165] // 
Medinė statyba (Jaukių namų žinynas). Kaunas, 2008.

Žumbakienė G. Želdiniai (Medžiai ir gėlių darželiai): 
[Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos publikacija,  
p. 84–89] // Suvalkijos (Sūduvos) tradicinė kaimo architektū-
ra. – Vilnius, 2008.

Žumbakienė G. Želdiniai (Medžiai ir gėlių darželiai): 
[Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos publikacija,  
p. 82–87] // Vakarų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra. –  
Vilnius, 2008.

Žumbakienė G. Želdiniai (Medžiai ir gėlių darželiai): [Lie-
tuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos publikacija, p. 80–
87] // Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 2008.

Žumbakienė G. Želdiniai (Medžiai ir gėlių darželiai): 
[Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos publikacija  
p. 87–91] // Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 2008.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS
Aleknienė B. Jubiliatė vykdo pažadą – nekopijuok: [apie 

kupiškėnės, tautodailininkės R. Sriubiškienės jubiliejinės, autori-
nės parodos atidarymą Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiš-
kėnų mintys. – 2008, bal. 15.

Aleknienė B. Palėvenės vienuolynas vėl žadins sielos 
ilgesį: [apie Kupiškio etnografijos muziejaus vykdomą projektą 
„Senoji sėlių žemė“] // Kupiškėnų mintys. – 2008, geg. 31.

Ališauskienė R. Muziejų diena – trijų iškilių Joniškio 
krašto asmenybių šviesoje: [Joniškio istorijos ir kultūros mu-
ziejaus direktorės publikacija apie Tarptautinės muziejų dienos 
paminėjimą] // Sidabrė. – 2008, birž. 25.

Alka A. Naujažodžiais parsiklausta namo: [Pasvalio krašto 
muziejaus darbuotojo straipsnis apie naujausią Mykolo Karčiaus-
ko poezijos knygą „Kada parsiklausim namo“]// Darbas. – 2008, 
birž. 5.

Amatų šventė ir dideliam, ir mažam: [apie Vilkaviškio 
krašto muziejaus surengtą ketvirtą Sūduvių amatų šventę Paeže-
riuose] // Vilkaviškio žinios.– 2008, birž. 3.

Ardzijauskaitė D. Kraštietis – įspūdingo amžiaus karinin-
kas: [Vilkaviškio krašto muziejaus darbuotojos publikacija apie 
kraštietį karininką Kazimierą Baršauską, šiemet atšventusį savo 
100-metį] // Santaka. –2008, birž. 14. 

Ardzijauskaitė D. Laukiame žinių apie savanorius: [Vilka-
viškio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie krašto sava-
norius] // Santaka. – 2008, kov. 1.

Bagdanavičienė A. Amžinai gyvi: [Lazdijų krašto muzie-
jaus padalinio Laisvės kovų muziejaus vadovės straipsnis apie 
Naujosios Kirsnos kaime paminėtas Dainavos apygardos Min-
daugo būrio Šarūno rinktinės partizanų žūties 60-ąsias metines] 
// Trimitas. – 2008, bal.

Balčienė D. Ir visus mus Dzūkija augino: [apie etninės 
kultūros šventę Kapčiamiesčio vidurinėje mokykloje, kurią orga-
nizavo Emilijos Pliaterytės muziejaus vadovė B. Stacevičienė] // 
Dzūkų žinios. – 2008, geg. 17. 
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aBalčiūnaitis G. Meno darbai – sukurti per 12 metų, pra-
leistų slėptuvėje: Pasvalio krašto muziejaus dešimtmečiui 
artėjant: [muziejininko straipsnis apie Jurgio Šidagio meno kū-
rinius, saugomus Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, 
bal. 3.

Biržytė A. Fotografės žvilgsnis į remontuojamą bažnyčią: 
[apie Pasvalio krašto muziejaus fotografės Aidos Dulkienės fo-
toparodos „Pasvalio bažnyčia amžių atodangoje“ pristatymą] // 
Darbas. – 2008, bal. 29.

Biržytė A. Tegyvuoja teatras! [apie Pasvalio krašto mu-
ziejaus teatro ateitį ir pasiekimus Respublikos scenoje] //  
Darbas. – 2008, bal. 17.

Bitinaitė A. Jaunimas skatinamas stebėti, tyrinėti ir sau-
goti gamtą: [apie konferenciją „Gamta ir etnokultūra“ Pasvalio 
krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, bal. 24.

Bitinaitė A. Su palinkėjimais laisvumo, originalumo... 
[apie Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolven-
tų baigiamųjų darbų parodos pristatymą Krašto muziejuje] //  
Darbas. – 2008, birž. 19.

Bitinaitė A. Tapytojos Laine Kainaize kūriniai: nuo Rygos 
iki Pasvalio: [apie dailininkės Laine Kainaize (Latvija) tapybos 
darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 
2008, bal. 10.

Bočiulytė R. Kalviai kalė geležį ir laimę: [apie Lietuvos 
kalvių sąjungos Klaipėdoje organizuotą plenerą „Keturi vėjai“; mi-
nima Kalvystės muziejuje eksponuota kalvystės darbų paroda] // 
Klaipėda. – 2008, birž. 6.

Bujanauskienė I. Jurginės Šv. Jurgio pasveikinimu: [Jur-
ginių šventė Kupiškio etnografijos muziejaus padalinyje – A. Pet-
rausko muziejuje] // Kupiškio žinios. – 2008, bal. 24.

Bujanauskienė I. Projektas „Gėlė meninėje raiškoje“ pa-
sibaigė: [apie moksleivių meninio ugdymo projekto ir parodos 
uždarymo šventę Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiškio 
žinios. – 2008, birž. 7. 

Bujanauskienė I. Šuliniuose užtiko senus kibirus: [apie 
Kupiškio etnografijos muziejaus vykdyto projekto „Senoji sėlių 
žemė“ pristatymo šventę] // Kupiškio žinios. – 2008, birž. 26.

Butkevičiūtė N. Audė nuometą, pynė krepšius: [apie A. 
Petrausko muziejuje vykusią projekto „Mokinių akimis gimtojo 
krašto praeitis – audimo paslaptys“ pristatymo šventę] // Kupiš-
kėnų mintys. – 2008, birž. 14.

Dobrovolskienė Z. Menininkės darbuose – šviesa: [apie 
Pasvalio krašto muziejaus parodų kuratorės A. Dulkienės foto-
grafijų parodą „Šviesa čia ir ten“ Panevėžio fotografijos galerijo-
je] // Pasvalio balsas. – 2008, birž. 28.

Duoba T. Liepiuose – tradicinė Sekminių sutikimo šven-
tė: [apie Jonavos krašto muziejaus gyvųjų amatų pristatymą Se-
kminių šventėje Liepiuose] // Naujienos.– 2008, geg. 15.

Dvarionienė S. Žiemos sodo augalai: [Kretingos muzie-
jaus Gamtos skyriaus vedėjos interviu žurnalui apie Kretingos 
muziejaus Žiemos sode-oranžerijoje augančių augalų priežiūrą, 
tręšimą, laistymą] // Sodo spalvos. – 2008, geg. 16.

Filimanavičienė A. Pasvalio moterys katalikės paminėjo 
dvigubą šventę: [apie Pasvalio katalikių moterų draugijos šven-
tę – Lietuvos katalikių moterų sąjungos šimtmečio minėjimą Pas-
valio krašto muziejuje] // Pasvalio balsas. – 2008, bal. 29.
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Gegužė – muziejų darbymetis: [apie Dainavos ir Suval-
kijos muziejininkų susibūrimą Alytaus kraštotyros muziejuje ir  
A. Žmuidzinavičiaus tėviškėje Balkūnuose] // Alytaus naujie-
nos. – 2008, geg. 30.

Girėnaitė G. Be žodžių prakalbinęs akmenį: [apie kupiš-
kėno, tautodailininko V. Jasinsko autorinės, jubiliejinės parodos 
pristatymą Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiškio žinios. – 
2008, birž. 17.

Girėnaitė G. Lietuviška siela į juostą suausta: [apie  
A. Petrausko muziejuje vykusią projekto „Mokinių akimis gimtojo 
krašto praeitis – audimo paslaptys“ pristatymo šventę] // Kupiš-
kio žinios. – 2008, birž. 19.

Girėnaitė G. Maksimas kala gražius daiktus: [apie Kupiš-
kio etnografijos muziejaus vykdyto projekto „Senoji sėlių žemė“ 
pristatymo šventę] // Kupiškio žinios. – 2008, birž. 26.

Glinskas M. Pamoka – gyvi prisiminimai: [apie Jonavos 
krašto muziejaus organizuotą atvirą istorijos pamoką, skirtą Są-
jūdžio 20-mečiui] // Naujienos. – 2008, birž. 17.

Grabskis V. Neįgaliųjų konferencijoje – būrys valdžios 
atstovų: [apie Pasvalio rajono Neįgaliųjų draugijos konferenciją 
Pasvalio krašto muziejuje] // Pasvalio balsas. – 2008, birž. 28.

Gradinskienė R. Nupiešk Vytę Nemunėlį, arba kaip pas-
valiečiai šventė Bernardo Brazdžionio 100-ųjų gimimo meti-
nių jubiliejų: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis 
apie renginį, skirtą poeto 100-čiui] // Lietuvos muziejai. – 2007,  
Nr. 1.

Grafų Tiškevičių kolekcijų vertybės sugrįžo į Biržus: [apie 
grafų Tiškevičių meno vertybių parodą Biržų krašto muziejuje 
„Sėla“, sudarytą iš Lietuvos muziejų rinkinių] // Respublika. – 
2008, geg. 7.

Grigaitytė L. Paežerių dvare – Muziejų naktis su … vai-
duokliu: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus renginį] // Savaitė. – 
2008, geg. 21.

Istorinėje parodoje – smurto kronika: [apie Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejuje atidarytą Genocido aukų muziejaus 
parengtą kilnojamąją parodą „Smurto kronika: Lietuva 1939–
1941 metais“] // Klaipėda. – 2008, birž. 13. 

 Ivoškevičienė R. Kariuomenės ir visuomenės diena Pae-
žerių dvare: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus renginį] // Savai-
tė. – 2008, geg. 21.

 J. A. Herbačiausko atminimas išliks amžinoje vertybė-
je – knygoje: [apie E. Vaitkevičiūtės knygos „Žinomas nežino-
mas Juozapas Albinas Herbačiauskas“ pristatymą Paežeriuo-
se – Vilkaviškio krašto muziejuje] // Vilkaviškio žinios. – 2008,  
saus. 26.

Jackutė D. Kaip voratinklių raštai... [apie tautodailininkės 
O. Valickienės darbų parodos pristatymą „Alkos“ muziejuje] // 
Kalvotoji žemaitija. – 2008. geg. 13.

Jackutė D. Vydūno 140-osios gimimo metinės paminėtos 
Telšiuose: [apie Vydūno jubiliejui skirtą renginį „Alkos“ muzieju-
je] // Kalvotoji žemaitija. – 2008, bal. 29.

Jankauskaitė D. Praeitį prikels pabūklų salvės: [apie 
Klaipėdoje organizuojamą akciją „Muziejų naktis“, joje daly-
vaujančias miesto kultūros įstaigas ir jų siūlomus renginius] //  
Klaipėda. – 2008, geg. 16.
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a Jonušas A. E. Spudytei – metų muziejininko vardas: [Že-
maičių muziejaus „Alka“ darbuotojo informacija apie metų mu-
ziejininkės vardo suteikimą „Alkos“ muziejaus vyr. fondų saugo-
tojai E. Spudytei] // Kalvotoji žemaitija. – 2008. bal. 29.

Jonušytė A. Edukacinės pamokos Adomo Petrausko 
muziejuje: [apie edukacinius užsiėmimus Kupiškio etnografijos 
muziejaus padalinyje – A. Petrausko muziejuje] // Kupiškėnų 
mintys. – 2008, bal. 19.

Jonušytė A. Jurginės Viktariškiuose: [Jurginių šventė Ku-
piškio etnografijos muziejaus padalinyje – Veronikos Šleivytės 
paveikslų galerijoje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, bal. 24.

Juodytė G. Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (50) 
[apie Herkaus Manto gatvės 22-ąjį namą; Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus istorikės Z. Genienės pateikti istoriniai faktai 
apie šį pastatą] // Vakarų Ekspresas. – 2008, bal. 14.

Jūraitė V. Paminėjo liūdną istorijos tarpsnį: [apie 1948 
metų tremties paminėjimą Jonavos krašto muziejuje] // Naujie-
nos. – 2008, geg. 29.

Jurgėlas G. Teks mokėti ir muziejuje: [apie Kupiškio etno-
grafijos muziejaus teikiamų paslaugų įkainius] // Kupiškėnų min-
tys. – 2008, bal. 1.

Juronytė I. Užburtos stiklo grožio: [apie Birštono muzie-
juje surengtą suaugusiųjų dizaino studijos moterų darbų parodą 
„Stiklo magija“] // Naujasis Gėlupis. – 2008, birž. 7.

Kazlauskas A. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas – Pas-
valio kraštietis: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo straips-
nis apie kraštietį arkivyskupą J. Skvirecką] // Darbas. – 2008,  
bal. 10.

Kazlauskas A. Artėjant prie gyvenimo šimtmečio: Mūsų 
kraštiečio jubiliejui: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo Albi-
no Kazlausko straipsnis apie Juozą Kazicką] // Darbas. –2008, 
bal. 17.

Kazlauskas A. Lietuvos sunkieji molžemio keliuose: 
[Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo straipsnis apie Arklio mu-
ziejaus organizuotą kelionę arkliu, prisimenant prof. Petrą Vasi-
nauską] // Darbas. – 2008, birž. 10.

Kazlauskas A. Mįslė jau įminta: trys Jakševičių kartos: 
[Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo straipsnis apie dailininkus 
Jakševičius] // Darbas. – 2008, bal. 24.

Kazlauskas A. Parodoma įrodant – įrodoma parodant: 
[Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo straipsnis apie muziejaus 
įsigytą Alfredo Šimkaus knygą „Laiko žingsniai“] // Darbas. – 
2008, birž. 5.

Kleniauskas A. Senoji sėlių žemė: [apie Kupiškio etnogra-
fijos muziejaus vykdomą projektą „Senoji sėlių žemė“] // Kupiš-
kio žinios. – 2008, geg. 17.

Kochanskas J. Sauliaus Lampicko pamąstymai apie gy-
venimą pagal Jurgį Kunčiną: [apie Alytaus kraštotyros muzie-
juje atidarytą S. Lampicko parodą] // Alytaus naujienos. – 2008, 
bal. 25.

Krajinienė A. Amatų diena Reibiniuose: [apie Joniškio 
istorijos ir kultūros muziejaus renginį „Amatų diena“, kuris vyko 
Mato Slančiausko sodyboje, Joniškio istorijos ir kultūros mu-
ziejaus padalinyje, Reibinių k., Joniškio r.] // Sidabrė. – 2008,  
birž. 4.
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Krikštaponytė E. Gamtininko nuotraukose – Šventosios 
upės grožis: [apie A. Butlerio fotografijos parodą Ukmergės 
kraštotyros muziejuje] // Gimtoji žemė. – 2008, birž. 10.

Krikštaponytė E. Paroda – pamoka apie Valdovų rūmus: 
[apie edukacinę parodą „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžių-
jų kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas“ Ukmergės kraštotyros mu-
ziejuje] // Gimtoji žemė. – 2008, bal. 10.

Krikštaponytė E. Prisiminimus įamžino paveiksluo-
se: [apie architekto – dailininko A. Purio tapybos darbų paro-
dą Ukmergės kraštotyros muziejuje] // Gimtoji žemė. 2008,  
geg. 27.

Kučienė S. Restauratoriai prikelia eksponatus naujam 
gyvenimui: Krašto muziejaus 10-čiui artėjant: [apie Pasvalio 
krašto muziejuje saugomus restauruotus eksponatus] // Dar-
bas. – 2008, birž. 19.

Kuo įdomus trečiasis muziejaus filialas: [apie Kupiškio 
etnografijos muziejaus padalinį – Laukminiškių kaimo muziejų] 
// Kupiškio žinios. – 2008, bal. 24.

Kvedarienė E. Daunoriškės dvare – talka su humoro ir 
sovietmečio prieskoniu: [apie Joniškio istorijos ir kultūros mu-
ziejaus darbuotojų organizuotą „lenininę“ talką Daunoriškių dva-
re] // Sidabrė. – 2008, bal. 26.

Kvietkauskaitė N. Sakraliniame muziejuje veikia paroda 
„Davatkyno šventieji paveikslai“: [apie Birštono sakraliniame 
muziejuje vykusią parodą „Davatkyno“ šventieji paveikslai“] // 
Gyvenimas. – 2008, bal. 19.

Lideikis M. Joninių šventėje. Miesto vardadienyje – kul-
tūros ministro vizitas: [apie Jonavos krašto muziejaus gyvųjų 
amatų pristatymą miesto slėnyje] // Naujienos. – 2008, birž. 26.

Magelinskienė Z. Dviejų felčerių postas išaugo į moder-
nią tarnybą: [apie Pasvalio greitosios pagalbos 50-čio minėjimą 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, birž. 5.

Magelinskienė Z. Kokios šviesos mes ieškome? [apie 
Pasvalio krašto muziejaus parodų kuratorės Aidos Dulkienės per-
sonalinės parodos „Šviesa – čia ir ten“ Panevėžio fotografijos 
galerijoje atidarymą] // Darbas. – 2008, birž. 19.

Markauskienė V. Kurmio šviesa, arba Atmintini kadrai: 
[apie Alytaus kraštotyros muziejaus rengiamą fotografijų parodą 
apie aklojo fotografo R. Audiejaičio kūrybą ir likimą] // Alytaus 
naujienos. – 2008, geg. 16. 

Markevičienė L. Išvyka į Matuzevičių muziejų Krinčine: 
[apie Kiemelių pradinės mokyklos mokytojų ir mokinių apsilan-
kymą Pasvalio krašto muziejaus skyriaus E. ir L. Matuzevičių 
memorialiniame muziejuje] // Darbas. – 2008, bal. 10.

Mikučionytė R. Parodos istoriniai dokumentai padės 
geriau pažinti Panevėžį: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus 
parodą „Panevėžio miesto istorija“] // Panevėžio balsas. – 2008, 
geg. 24.

Milaknienė R. Aristokratai investavo į kultūrą: [apie 
Rokiškio dvaro grafus, jų indėlį į kultūrą] // Gimtasis Rokiškis. – 
2008, birž. 21. 

Milaknienė R. Dalios juvelyrika Rokiškyje: [apie juvely-
rės Dalios Varnaitės darbų parodą] // Gimtasis Rokiškis. – 2008,  
bal. 5.
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[apie Rokiškio dvaro statytojo Ignoto Tyzenhauzo dukrą Sofiją 
Tyzenhauzaitę ir kitus dvarininkus] // Gimtasis Rokiškis. – 2008, 
bal. 19.

Milaknienė R. Papuošalai naujų paveikslų fone: [apie 
Rokiškio krašto muziejuje atidarytą „Rodos“ klubo dailininkų par-
odą bei juvelyrės Dalios Varnaitės juvelyriškos dirbinių paroda] // 
Gimtasis Rokiškis. – 2008, bal. 12.

Milaknienė R. Rokiškio dvare – jubiliejinės nuotaikos: 
[apie Rokiškio krašto muziejų, ruošiantis jo 75-osioms meti-
nėms] // Gimtasis rokiškis.  2008, bal. 26.

Milkus G. Dailės skyriuje – pašto praeitis: [apie Jonavos 
krašto muziejuje surengtą Lietuvos ryšių istorijos eksponatų par-
odą] // Naujienos. – 2008, geg. 8.

Minkevičienė A. Šimtamečiai nusikaltimai ir nelaimės – 
lyg šių dienų atgarsis: [apie Rokiškyje vykusius kataklizmus, 
nelaimes, panaudotos nuotraukos iš Rokiškio krašto muziejaus 
archyvų] // Gimtasis Rokiškis. – 2008, geg. 17. 

Morkūnas V. Mėgėjų teatrui jau 12 metų: [apie Lazdijų 
krašto muziejaus padalinyje Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje 
paminėtą šios sodybos mėgėjų teatro12 metų sukaktį] // Dzūkų 
žinios. – 2008, birž. 4.

Muturas A. Tėvas ir trys jo sūnūs: [Mažeikių muziejaus 
darbuotojo publikacija apie rezistencinį pasipriešinimą Židikų 
apylinkėse] // Santarvė. – 2008, birž. 14.

Muziejuje – kultūros istorijos leidiniai: [apie leidinius – 
fotoatvirukų albumą „Kairiajame Nemuno krante“ ir E. Vaitke-
vičiūtės knygą „Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herba-
čiauskas“, kuriuos galima įsigyti Vilkaviškio krašto muziejuje] // 
Santaka. – 2008, kov. 1. 

Muziejų naktį – kerų misterijos: [apie Alytaus kraštoty-
ros muziejuje organizuotą Muziejų naktį] // Alytaus naujienos. – 
2008, geg. 23. 

Naktį į muziejų: [apie Klaipėdoje organizuojamą akciją 
„Muziejų naktis“, joje dalyvaujančias miesto kultūros įstaigas ir 
jų siūlomus renginius] // Vakarų ekspresas. – 2008, geg. 17 

Nenėnienė B. Imtis tokio darbo gali tik jį įsimylėjęs žmo-
gus: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus darbuotojos Aušros Mic-
kevičienės parengtos knygos „Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryž-
dirbiai“ pristatymą] // Santaka. – 2008, saus. 17.

Nenėnienė B. Paežeriuose per šventę aidėjo patrankų 
salvės: [apie Kariuomenės ir visuomenės dieną Vilkaviškio kraš-
to muziejuje] // Santaka. – 2008, geg. 20. 

Norvilaitė N. Apie Veroniką – jos gimtuosiuose Viktariš-
kiuose: [apie leidinio „Veronikos Šleivytės gyvenimo bruožai“ ir 
J. Lauciuvienės kolekcijų parodos pristatymą Viktariškių kaimo 
muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, birž. 21.

Norvilaitė N. Atidaryta tautodailininko Vytauto Jasinsko 
jubiliejinė paroda: [apie kupiškėno, tautodailininko V. Jasinsko 
autorinės, jubiliejinės parodos pristatymą Kupiškio etnografijos 
muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, birž. 17.

Norvilaitė N. Prasidėjo medžio drožėjų pleneras: [apie 
Kupiškio etnografijos muziejaus organizuotą medžio drožėjų 
plenerą „Ąžuolų takas Adomui“] // Kupiškėnų mintys. – 2008,  
birž. 28.
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Norvilaitė N. Vytautas Jasinskas: „Jeigu dirbti, tai kad 
ilgam išliktų“: [apie kupiškėno, tautodailininko V. Jasinsko au-
torinės, jubiliejinės parodos atidarymą Kupiškio etnografijos  
muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, birž. 7.

Osipova I. Daunoravos dvarvietėje – šmaikšti „lenininė“ 
talka: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų 
Daunoravos dvarvietėje suorganizuotą talką] // Joniškis. – 2008, 
bal. 29.

Osipova I. Išleistas naujas Joniškio istorijos ir kultūros 
žurnalas „Žemygala“: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muzie-
jaus išleistą žurnalą „Žemygala“] // Joniškis. – 2008, bal. 22.

Osipova I. Lietuviškos šaknys skatina jaunimą bendra-
darbiauti: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus vykdo-
mą projektą „Lietuviais esame mes gimę] // Joniškis. – 2008,  
geg. 26.

Osipova I. Mato Slančiausko namuose – siautė mūsų pa-
pročiai ir tradicijos...: [apie Atvelykio šventę Reibiniuose, Mato 
Slančiausko sodyboje-muziejuje (Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejaus padalinyje)] // Joniškis. – 2008, bal. 8.

Paežerių dvaro sienos klausėsi patrankų gaudesio ir sve-
čių šurmulio: [apie Kariuomenės ir visuomenės dienos paminė-
jimą Vilkaviškio krašto muziejuje] // Vilkaviškio žinios. – 2008, 
geg. 20.

Pečiulytė A. Pirmieji Atgimimo žingsniai Kėdainiuo-
se: [Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovės 
straipsnis apie lemtingus 1988 metų įvykius Lietuvoje ir Kėdai-
niuose] // Kėdainių garsas. – 2008, birž. 3.

Petronytė J. Gigantiška prieškarinė trispalvė grįžo į Klai-
pėdą [apie Kanadoje gyvenančios lietuvininkų šeimos Mažo-
sios Lietuvos istorijos muziejui padovanotą prieškarinę trispalvę  
vėliavą] // Vakarų Ekspresas. – 2008, birž. 18. 

Petronytė J. Danė pasmerkta tapti upeliuku [straipsnis 
apie Klaipėdos miesto upės Danės istoriją, planuojamą krantinių 
rekonstrukciją bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direkto-
riaus J. Genio komentarai šia tema] // Vakarų Ekspresas. – 2008, 
bal. 5. 

Pinkevičienė S. „Skrydyje“ – kalvių kalvio Vytauto  
Jaručio juvelyrika: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus gale-
rijoje „Skrydis“ atidarytą juvelyrikos parodą] // Alytaus naujie-
nos. – 2008 m., birž. 20 d.

Pinkevičienė S. Alytus vakar buvo didesnis nei Vilnius: 
[apie Alytaus miesto gimtadienio iškilmes bei Kultūros premijos 
laureatus – Alytaus muziejininkus] // Alytaus naujienos. – 2008 
m., birž. 14 d.

Pinkevičienė S. Ar išsaugosime Alytui Anzelmo Matučio 
muziejų?: [apie šeimos norą parduoti namą ir galimybes Alytaus 
mieste išsaugoti vaikų poeto muziejų] // Alytaus naujienos. – 
2008 m., birž. 18 d.

Plaipaitė V. Krinčino „Verdenes“ laistė lietus: [apie tradi-
cinę Krinčino „Verdenių“ poezijos šventę Pasvalio krašto muzie-
jaus skyriaus – E. ir L. Matuzevičių memorialinio muziejaus – kie-
melyje] // Pasvalio balsas. – 2008, birž. 25.

Plaipienė L. Ambasadorius neatsispyrė mero žmonos 
žavesiui: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį Latvijos dailinin-
kės Laine Kainaize tapybos darbų parodos atidarymą] // Pasvalio 
balsas. – 2008, bal. 5.
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a Prienus užlies meno gūsis: [apie M. K. Čiurlionio fondo 
renginius Prienų krašto muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2008,  
birž. 27.

Puskunigis S. V. Birštoniečiams ir miesto svečiams: 
[Birštono muziejaus direktoriaus informacinis straipsnis apie 
šios įstaigos ir sakralinio muziejaus ekspoziciją] // Gyvenimas, 
priedas „Birštono versmės“. – 2008, birž. 7. 

Rachmančiukienė G., Zutkytė G. Gamta ir etnokultūra 
Pasvalio krašte: [apie gamtamokslinių mokyklų teorinę-prakti-
nę konferenciją „Gamta ir etnokultūra Pasvalio krašte“, surengtą 
Pasvalio krašto muziejuje] // Tėviškės gamta. – 2008, bal. 4.

Repovienė V. Partizanų likimus įamžino knygoje: [apie 
Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojų E. Markuckytės ir 
D. Pilkausko knygą „Už brangią tėvynę kovojom“] // Panevėžio 
rytas. – 2008, geg. 31.

Rimkuvienė V. Kviečiame į Jurgines: [Žemaičių muziejaus 
„Alka“ darbuotojos straipsnis apie organizuojamus edukacinius 
Jurginių renginius Žemaitijos kaimo muziejuje] // Kalvotoji žemai-
tija. – 2008, bal. 12.

Rimkuvienė V. Kviečiame į Jurgines: [Žemaičių muziejaus 
„Alka“ darbuotojos straipsnis apie organizuojamus edukacinius 
Jurginių renginius Žemaitijos kaimo muziejuje] // Telšių žinios. – 
2008, bal. 11.

Rimkuvienė V. Kviečiame į Jurgines: [Žemaičių muziejaus 
„Alka“ darbuotojos straipsnis apie organizuojamus edukacinius 
Jurginių renginius Žemaitijos kaimo muziejuje] // Telšiai šian-
dien. – 2008, bal. 15.

Ripskytė L. Joniškiečiai išleido dvigubą „Žemygalos“ nu-
merį: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus išleistą žurnalą 
„Žemygalą“] // Šiaulių kraštas. – 2008, bal. 15.

Sąjūdžio dvidešimtmetis paminėtas muziejuje: [apie ren-
ginį ir vaizdinės agitacijos bei spaudos parodos pristatymą „Al-
kos“ muziejuje, skirtus Sąjūdžio sukakčiai paminėti] // Kalvotoji 
žemaitija. – 2008. birž. 11.

Strebeikis M. Muziejų pasiekė „Šypsenos“ ordinas...: 
[apie Jonavos krašto muziejaus darbuotojų ir kraštotyrininkų pro-
fesinės dienos paminėjimą šventinėje konferencijoje „Muziejaus 
ateities vizija“] // Naujienos. – 2008, geg. 22.

Šeiniuvienė A. Diena, kai sužinai, kas tave brangina: 
[apie kupiškėnės, tautodailininkės R. Sriubiškienės jubiliejinės, 
autorinės parodos atidarymą Kupiškio etnografijos muziejuje] // 
Kupiškio žinios. – 2008, bal. 17.

Šeiniuvienė A. Šleivių kieme, prie senojo šulinio svirties: 
[apie leidinio „Veronikos Šleivytės gyvenimo bruožai“ pristatymą 
jos vardo paveikslų galerijoje – Kupškio etnografijos muziejaus 
padalinyje] // Kupiškio žinios. – 2008, birž. 17.

Šemelytė R. Kaimo šviesuolis iš Žeimių: [apie Jonavos 
krašto muziejaus restauratorių, tautodailininką, Lietuvos garbės 
kraštotyrininką Artūrą Narkevičių, šiais metais tapusį konkurso 
„Kaimo spindulys“ laureatu] // Šeimininkė. – 2008, geg. 7–13.

Šleinienė J. Skuodui –755 [Skuodo muziejaus istori-
kės straipsnis apie šio miesto istoriją] // Mūsų žodis. – 2008,  
birž. 20. 

Tarptautinės Europos muziejų akcijos „The Night of Mu-
seums 2008” renginys [detali šiai progai skirtų renginių progra-
ma Klaipėdos miesto muziejuose] // Klaipėda. – 2008, geg. 14.
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Urbonas R. Avarinės būklės muziejus parūpo ir valdinin-
kams: [apie Kupiškio etnografijos muziejaus pastato rekonstruk-
ciją] // Kupiškio žinios. – 2008, bal. 10.

Urbonas R. Palėvenėje vėl šurmuliuos tradicinė šventė: 
[apie Kupiškio etnografijos muziejaus vykdomą projektą „Senoji 
sėlių žemė“] // Kupiškio žinios. – 2008, geg. 29.

Urbonas R. Senoji sėlių žemė: [apie Kupiškio etnografi-
jos muziejaus vykdytą projektą „Senoji sėlių žemė“] // Kupiškio  
žinios. – 2008, birž. 26.

Vabalienė L. Muziejaus direktorius planų turi dar šimtui 
metų: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus direktorių A. Žilinską, 
švenčiantį 60-metį] // Santaka. – 2008, vas. 26.

Vabalienė L. „Muziejaus naktis“ – su muzika, eilėmis, 
vynu ir… vaiduokliu: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus rengi-
nį – „Muziejaus naktis“] // Santaka. – 2008, geg. 24.

Vabalienė L. Knyga veda J. A. Herbačiausko gyvenimo 
ir kūrybos pėdsakais: [apie E. Vaitkevičiūtės knygos „Žinomas 
nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas“ pristatymą Vilka-
viškio krašto muziejuje] // Santaka. – 2008, vas. 5. 

Vaičeliūnienė E. Geologijos paminklus vertina specia-
listai: [Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojų vizitas Kupiškio 
etnografijos muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, geg. 3.

Vaičeliūnienė E. Įkvėpimo sėmėsi gėlių pasaulyje: [apie 
moksleivių meninio ugdymo projekto ir parodos uždarymo šven-
tę Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, 
birž. 7. 

Vaičeliūnienė E. Įžymus dailininkas nutapė kilnių kupiš-
kėnų portretus: [apie Kupiškio etnografijos muziejaus ekspozi-
cijų dalį, skirtą V. ir Br. Tubeliams] // Kupiškėnų mintys. – 2008, 
geg. 24.

Vaitkevičienė K. Ketvirtoji amatų šventė sulaukė ama-
tininkų ir mecenatų: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus rengi-
nį – Sūduvių amatų šventę] // Santaka. – 2008, birž. 5.

Vareikienė A. Paribio miestelis agresijos akivaizdo-
je: [apie Gargždų gyventojams pristatytą dokumentinį filmą 
„Riba“ kuriame – pirmosios Antrojo pasaulinio karo dienos 
Lietuvos–Vokietijos pasienyje; karo realijas komentuoja Ma-
žosios Lietuvos istorijos muziejaus istorikas Saulius Karalius] // 
Banga. – 2008, bal. 5.

Vaupšas J. Pavasariška panevėžietės paroda: [apie Pa-
nevėžio kraštotyros muziejaus restauratorės B. Kaziukonienės 
parodą Krekenavoje] // Tėvynė. – 2008, bal. 26.

Vičas D. Joniškio magdeburgijos antspaudo istorinis 
pristatymas: [Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojo 
straipsnis apie Joniškio mieste 1752–1766 m. naudotus ants-
paudus] // Sidabrė. – 2008, bal. 19.

Zajančkauskienė R. Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus 
matulionio beatifikacijos byla išsiųsta į Vatikaną: [Birštono 
sakralinio muziejaus vadovės straipsnis apie pirmą Dievo tarno 
beatifikacijos bylą, atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje] // Gyve-
nimas. – 2008, geg. 24.

Zajančkauskienė R., Dulskis R. Krikščionių kankinių 
jausmai kančios akivaizdoje: [Birštono sakralinio muziejaus 
vadovės ir jos bendraautoriaus straipsnis, kuriame apžvelgiami 
žmogaus veiksmuose ir poelgiuose atsiskleidžiantys jausmai] // 
Religinis mokslo žurnalas „SOTER“ . – 2008, birž. 6.
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aZdanevičienė R. Architektė radinį muziejui grąžino po 60 
metų: [apie Vilniuje gyvenančios architektės N. Bučiūtės Rokiš-
kio krašto muziejui perduotus originalius Rokiškio Šv. Mato baž-
nyčios pagrindinių durų ir grafų ložės durų brėžinius] // Panevėžio 
rytas. – 2008, geg. 30.

Zdanevičienė R. Menininkė į pripažinimą ėjo juodu darbu 
grįstu keliu: [apie į Rokiškį gyventi ir kurti sugrįžusią juvelyrę 
Dalią Varnaitę] // Panevėžio rytas. – 2008, birž. 7.

Zdanevičienė R. Tarp naujų paveikslų – ir papuošalai: 
[apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą dailininkų klubo „Roda“ 
kasmetinę kūrybos parodą, tarp kitų savo darbus pristato ir nauja 
klubo narė juvelyrė Dalia Varnaitė] // Panevėžio rytas. – 2008, 
bal. 18. 

Zokaitytė Z. Įdomu eksperimentuoti su savimi: [apie Švie-
siosios gimnazijos moksleivių fotostudijos darbą Kėdainių krašto 
muziejuje] // Kėdainių garsas – 2008, geg. 27.

Zokaitytė Z. Kutai – apsauga nuo piktųjų dvasių: [apie 
tautodailininkės Reginos Banienės parodą bei rišimo, nėrimo, 
mezgimo pamokas Kėdainių krašto muziejuje] // Kėdainių gar-
sas. – 2008, bal. 8 .

Zokaitytė Z. Lenkai pagyvino Kėdainių kultūrinį gyveni-
mą: [apie šeštąjį lenkų kultūros festivalį „Znad Issy“ Kėdainių 
krašto muziejuje] // Kėdainių garsas. – 2008, birž. 17.

Zokaitytė Z. Naktis su muzika, šešėlių teatru ir skrai-
dančiais žibintais: [apie tarptautinės muziejų nakties renginius 
Kėdainių krašto muziejuje ir jo filialuose] // Kėdainių garsas. – 
2008, geg. 17.

Zokaitytė Z. Pripažintieji, pradedantieji ir nepabaigian-
tieji: [apie Kėdainių krašto muziejaus surengtą poezijos pavasa-
rio šventę Paberžėje] // Kėdainių garsas. – 2008, birž. 10.

Zokaitytė Z. Kėdainiuose pamatysime Hitlerį ir princesę 
Dianą: [apie vaškinių figūrų parodą iš Sankt Peterburgo Kėdainių 
krašto muziejuje] // Kėdainių garsas. – 2008, bal. 28.

Zolubas A. Petro Babicko 105-ųjų gimimo metinių sukak-
tis paminėta gimtajame Laukminiškių kaime: [apie P. Babicko 
gimimo metinių minėjimą Laukminiškių kaimo muziejuje] // Ku-
piškio žinios. – 2008, birž. 10.

Zolubas A. Sukakties proga suėjimas Babickų kieme: 
[apie P. Babicko gimimo metinių minėjimą Laukminiškių kaimo 
muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2008, birž. 10.

Žigienė V. Muziejaus naktį nuoširdumo netrūko:[apie Pa-
nevėžio kraštotyros muziejaus renginį „Muziejaus naktis – 2008“] 
// Sekundė. – 2008, geg. 22.

Žigienė V. Žygį pradėjo S. Daukanto gimtinėje: [apie Pa-
nevėžio kraštotyros muziejaus parodą „Žygeivystė“] // Sekun-
dė. – 2008, geg. 29.

Žilinskas A. Generolo K. Musteikio uošvija – Oranų kai-
me: [Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie 
prieškario Lietuvos krašto apsaugos ministrą, brigados genero-
lą Kazį Musteikį ir jo vestuvinę nuotrauką] // Santaka. – 2008,  
bal. 12.

Žilinskas A. Neatskleistos nežinomų kapų paslaptys: [Vil-
kaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie žydų gel-
bėtojus Jusus iš Stirniškių k. ir vokiečių grenadieriaus Friedrich 
Trempl kapo paieškas] // Santaka. – 2008, geg. 17.
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Žilinskas A. Pasigendame aktyviausių Sąjūdžio organi-
zatorių: [Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija 
apie Sąjūdžio veiklą ir jo 20-mečiui skirtą renginį Vilkaviškyje] //  
Santaka. – 2008, birž. 3. 

Žilinskas A. Aiškėja Gurbšilio žudynių paslaptis: [Vilka-
viškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie kunigų žudy-
nes Gurbšilio šilo Griškamargio žvyrduobėse] // Santaka. – 2008, 
bal. 15.

Žilinskas A. Antkapinė plokštė į muziejų atkeliavo iš Kro-
kuvos: [Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie 
antkapinę literato J. A. Herbačiausko plokštę] // Santaka. – 2008, 
saus. 19.

Žilinskas A. Ir atsivėrė mūsų senelių lobių skrynios: [Vil-
kaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie fondų pra-
turtinimą senomis fotografijomis] // Santaka. – 2008, geg. 3.

Žilinskas A. Kaip prancūzaitė išgelbėjo lietuvių: [Vilkaviš-
kio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie prancūzaitės 
Andree Trebault atsiųstą maistą Pavištyčio kaimo gyventojui Juo-
zui Ivaškevičiui, patekusiam į vokiečių nelaisvę Pirmojo pasauli-
nio karo metais] // Santaka.–2008, birž 21.

Žilinskas A. Ką pasakoja duonos trupinėliai: [apie Vil-
kaviškio krašto muziejaus eksponatą – duonos džiūvėsius, pa-
puoštus Lietuvos žolynais, kuriuos dailininkės mama Konstan-
cija Stankūnienė vežėsi iš Lietuvos į Sibirą, vėliau – į Čikagą. 
Iš ten dailininkė Magdalena Stankūnienė perdavė muziejui] //  
Santaka. – 2008, vas. 2.

Žilinskas A. Kviečiame į kariuomenės dieną: [Vilka-
viškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie Lietuvos 
kariuomenę ir būsimą renginį Vilkaviškio krašto muziejuje] //  
Santaka. – 2008, geg. 13.

Žilinskas A. Lietuvybę iškėlę į garbę: [Vilkaviškio krašto 
muziejaus direktoriaus publikacija apie kraštietį, istoriką etnolo-
gą, miškininką Vincą Žemaitį] // Santaka. – 2008, vas. 14.

Žilinskas A. Lietuvos karys – Vincas Nūtautas: [Vilka-
viškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie V. Nūtauto 
gyvenimą ir veiklą] // Santaka. – 2008, bal. 19.

Žilinskas A. Pagerbtas Vinkšnupių totorių atminimas: 
[Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie pa-
minklinio akmens atidengimą Vinkšnupiuose] // Santaka. –2008, 
birž. 12.

Žilinskas A. Prezidento Antano Smetonos adjutanto sofa: 
[apie Vilkaviškio krašto muziejaus eksponatą – adjutanto sofą] // 
Santaka. – 2008, vas. 12. 

Žilinskas A. Vinkšnupių koldūnai stebino Varšuvą: [Vil-
kaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie totorių 
bendruomenę, gyvenusią Vinkšnupiuose] // Santaka. – 2008, 
geg. 10.

Žilinskas A. Žydai „pasendino“ Vilkaviškį arba mažai ty-
rinėta tema: [Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriaus publikaci-
ja apie miestelio žydų bendruomenę ir iškilias jos asmenybes] // 
Santaka. – 2008, kov. 15.

Žilinskas A. Žydų sinagoga ir jos skrynia: [Vilkaviškio 
krašto muziejaus direktoriaus publikacija apie miestelio žydų 
sinagogą ir jos nuotrauką, kurią atvežė Ralfas Salingeris] //  
Santaka. – 2008, kov. 8.
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a Žiukaitė J. Žadino sielos ilgesį: [apie Kupiškio etnografi-
jos muziejaus vykdyto projekto „Senoji sėlių žemė“ pristatymo  
šventę] // Kupiškėnų mintys. – 2008, birž. 26.

Žukauskas V. Nauja paroda Veisiejuose: [apie trijų auto-
rių – B. Paršeliūnienės (drožyba), P. Rakštiko (grafika), J. Varne-
lio (kalvystė) – parodos atidarymą Veisiejų krašto muziejuje] // 
Dzūkų žinios. – 2008, bal. 12.

APIE ŽINYBINIUS, PRIVAČIUS IR KITUS 
MUZIEJUS

Augulytė M. Iš sendaikčių turgaus – į muziejaus salę: 
[apie naują Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus ekspoziciją] // 
Lietuvos rytas. – 2008, geg. 16, priedas „Savaitgalis“.

Janušauskaitė S. Apskritojo stalo diskusija 1932– 
1933 m. Ukrainos badmečiui atminti: [apie Genocido aukų mu-
ziejuje vykusią apskritojo stalo diskusiją ir tradicinę akciją „Uždek 
žvakelę!“, kuri buvo skirta 1932–1933 m. badmečio aukoms 
Ukrainoje atminti] // Genocidas ir rezistencija. – 2008, Nr. 1(23).

Juozevičiūtė V. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadovų 
žūties metinių minėjimas Genocido aukų muziejuje: [apie ren-
ginius, skirtus partizanų vadų Jono Žemaičio-Vytauto ir Adolfo 
Ramanausko-Vanago žūties metinėms atminti] // Genocidas ir 
rezistencija. – 2008, Nr. 1(23).
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Kyguolis V. Genocido aukų muziejuje pristatytas doku-
mentinis filmas „Nesulaužyti priesaikos“: [apie naujo doku-
mentinio filmo, skirto Tauro apygardos Žalgirio rinktinės parti-
zanui Juozui Armonaičiui-Triupai, pristatymą] // Genocidas ir 
rezistencija. – 2008, Nr. 1(23).

Mikšiūnas G. Atnaujintas Muitinės muziejus laukia lan-
kytojų: [apie po rekonstrukcijos duris atvėrusį Muitinės muziejų, 
įsikūrusį Muitinės mokymo centre] // Lietuvos žinios. – 2008, 
geg. 9.

Paknys A. Muitinės muziejuje – modernizmo vėjai: [apie 
po renovacijos duris atvėrusį Muitinės muziejų Vilniuje, Muitinės 
mokymo centre] // Respublika. – 2008, geg. 8.

Šatkauskaitė G. Atnaujintas Sugiharos muziejus: [apie 
Japonijos diplomato Chiune Sugiharos memorialinį muziejų, ati-
darytą Kaune] // Respublika. – 2008, bal. 17.

Varnauskas R. Ukrainiečių genocidui atminti: [apie Geno-
cido aukų muziejuje atidaromą naują parodą „Naikinimas badu: 
nežinomas ukrainiečių genocidas 1932–1933 m.“] // Lietuvos 
žinios.– 2008, geg. 12, Nr. 104.

APIE PASAULIO MUZIEJUS
Muziejus išvarytiesiems: [apie muziejų Vokietijoje, skirtą 

po Antrojo pasaulinio karo iš Rytų Europos išvarytiems vokie-
čiams] // Lietuvos žinios. – 2008, bal. 9.      
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