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a STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE 
LEIDINIUOSE

MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

Armonaitė L. Valdovų rūmų atidarymo išvakarėse: [apie 
baigiamų atstatyti Valdovų rūmų būsimas muziejines ekspozici-
jas pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį] // Veidas. – 2008, 
gruod. 22.

Baltrušaitytė R. Tankai, laivai ir seni automobiliai: [apie 
technikos paveldo muziejines ekspozicijas Vilniuje] // Veidas. – 
2008, lapkr. 10.

Baužienė M. Neatšvęstas architektūros muziejaus ketu-
riasdešimtmetis: [apie buvusio Architektūros muziejaus užda-
rymo peripetijas] // Kultūros barai. – 2008, Nr. 9.

Baužienė M. Pramogų arena veikė ir XIX amžiuje: 
[muziejininkės, architektūros istorikės publikacija apie Vokiečių 
gatvėje Vilniuje stovėjusius Miulerio namus ir jų tuometinę 
paskirtį] // Lietuvos rytas. – 2008, gruod. 3, priedas „Sostinė“.

Baužienė M. Rūmai, kuriuose skaitymo akcijų nereikia: 
[muziejininkės, architektūros istorikės publikacija apie Lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekos pastato istoriją] // Lietuvos ry-
tas. – 2008, lapkr. 15, priedas „Sostinė“.

Baužienė M. Sovietmetis – muziejų istorijos rakštis: 
[muziejininkės, architektūros istorikės publikacija, skir ta šalies 
istorijoje pirmosios Lietuvos istorijos raidos muziejinės ekspozi-
cijos atidarymo 40-mečiui] // Lietuvos rytas. – 2008, lapkr. 12, 
priedas „Sostinė“.

ES parama – svarbiausiems turizmo, kultūros ir sporto 

objektams: [apie LR ūkio ministro patvir tintus, ES ir valstybės 
biudžeto lėšomis 2007–2013 m. planuojamų finansuoti nacio-
nalinės svarbos projektų, atstatomų ir restauruojamų kultūros 
paveldo objektų, tarp jų ir muziejų, sąrašus] // Lietuvos žinios. – 
2008, lapkr. 12.

Kanišauskaitė K. Dangiškas astronomo portretas: 
[apie Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorių Gunarą 
Kakarą] // TV diena. – 2008, spal. 10.

Kontrimavičius T. Pagerbė žinomą muziejininkę: [apie 
buvusios ilgametės Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko muziejaus direktorės Teresės Mikeliūnaitės (1928–
1984) gimimo 80-ųjų metinių minėjimą] // Lietuvos rytas. – 
2008, lapkr. 14.

Milinis M. Piliai priešinasi paminklosaugininkai: [apie 
klaipėdiečių istorikų sumanymą istorinės piliavietės teritorijoje 
atkurti senovinę pilį] // Lietuvos žinios. – 2008, lapkr. 7.

Parama Lietuvos pilims, dvarams, muziejams: [apie 
LR ūkio ministro patvir tintus, ES ir valstybės biudžeto lėšomis 
2007–2013 m. planuojamų finansuoti nacionalinės svarbos 
projektų, atstatomų ir restauruojamų kultūros paveldo objektų, 
tarp jų ir muziejų, sąrašus] // Respublika. – 2008, lapkr. 13.

Pilaitienė A. Garsiajai sodybai stinga ne lankytojų, o rė-
mėjų: [apie žemaičio mistiko pranciškono Viliaus Orvido sody-
bos-muziejaus tvarkymo problemas] // Lietuvos rytas. – 2008, 
spal. 17.

Savickaitė M., Savičiūnaitė V. Pramogos pilyse ir dva-
ruose su egzotikos prieskoniais: [apie renginius atgyjančiuose 
Lietuvos dvaruose ir pilyse] // Lietuvos rytas. – 2008, lapkr. 21, 
priedas „Savaitgalis“. 

Seno Raudondvario dvaro renesansas: [apie Kauno r. 
savivaldybės planus Raudondvario dvaro sodybą pritaikyti tu-
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rizmo ir muziejinėms reikmėms] // Lietuvos žinios. – gruod. 2.
Skaitymo populiarumas priklauso nuo laiko: [pokalbis 

su Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore Aldona Ru-
seckaite apie knygų skaitymo prasmę] // Respublika. – 2008, 
spal. 6.

Skaitmeninis išreklamuoto projekto fiasko: [apie Eu-
ropos skaitmeninės bibliotekos ir muziejaus „Europeana“ ap-
tarnaujančio serverio patir tą nesėkmę dėl per didelio krūvio] // 
Lietuvos žinios. – 2008, lapkr. 25.

Trumposios žinios. Amatų diena: [apie Lietuvos amatų 
dieną Sankt Peterburgo Rusijos etnografijos muziejuje] // Res-
publika. – 2008, lapkr. 25.

Trumposios žinios. Keliauja į muziejų: [apie blokados 
fondo juvelyrinių dirbinių perdavimą Lietuvos nacionaliniam 
muziejui] // Respublika. – 2008, lapkr. 28.

Trumposios žinios. Muziejai draugaus: [apie Sankt 
Peterburge pasirašytą ilgalaikę Lietuvos nacionalinio ir 
Rusijos etnografijos muziejaus bendradarbiavimo sutartį] // 
Respublika. – 2008, lapkr. 4.

Trumposios žinios. Populiarėja edukacinės progra-
mos: [apie muziejų edukacinę veiklą] // Respublika. – 2008, 
spal. 20.

Trumposios žinios. Viešnagė Kaliningrade: [apie velnių iš 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio, Velnių 
muziejaus, rinkinių parodą Kaliningrado istorijos muziejuje] // 
Respublika. – 2008, lapkr. 6.

Vaitasiūtė A. Per rožinį Guggenheimo projektą 
nematome savų muziejų: [apie Kultūros ministerijos apskrito 
stalo diskusiją dėl Ermitažo-Guggenheimo muziejaus statybos 
Vilniuje] // Respublika. – 2008, spal. 24.

Varnauskas. R. Iš manipuliacijų ūkio kylantis „stebu-
klas“: [apie daugiafunkcio kultūros centro – Jono Meko vizualiųjų 
menų galerijos ir muziejaus –  „Hermitage/Guggenheim Vilnius“ 
steigimo peripetijas] // Lietuvos žinios. – 2008, spal. 22.

Vaškevičius A. Pakalbėjo ir už himno autorių: [apie 
renginius Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.), skir tus „Tautiškos 
giesmės“ sukūrimo 110-mečiui, jos autoriaus V. Kudirkos 
gimimo 150-mečiui ir jo vardo muziejaus įkūrimo 10-mečiui 
pažymėti] // Lietuvos rytas. – 2008, gruod. 8.

Vitkauskaitė V. Archeologei Vilnius – tolerancijos mies-
tas: [pokalbis su archeologe Daiva Luchtaniene apie Vilnių ir jo 
muziejus] // Lietuvos rytas. – 2008, lapkr. 8, priedas „Sostinė“. 

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS

Jaškūnienė E. Keturi mitai apie Kezimantą: [apie išeivi-
jos fotografo A. Kezio darbų parodą Lietuvos dailės muziejaus 
Radvilų rūmuose] // 7 meno dienos. – 2008, spal. 17.

Karaliūnas A. Dingęs M. K. Čiurlionio kūrinys – jau Kau-
ne: [apie daugybę metų pradingusiu laikyto M. K. Čiurlionio pa-
veikslo „Piramidžių sonata. Andante“ ilgą kelionę į Nacionalinį 
M. K. Čiurlionio dailės muziejų] // Lietuvos rytas. – gruod. 19.

Karaliūnas A. Klasiko paveikslų paieška kaitina emo-
cijas: [apie Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus dar-
buotojų viltis surasti visus dailininko M. K. Čiurlionio kada nors 
dingusius paveikslus] // Lietuvos rytas. – 2008, gruod. 23.

Kučinskaitė K. Genijaus paveikslas grįžo: [apie M. K. 
Čiurlionio paveikslo „Piramidžių sonata. Andante“ ilgą kelionę į 
Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų] // Lietuvos žinios. – 
2008, gruod. 23.
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aMuziejuje – naujas koncertų ciklas: [apie Valstybinio 
Vilniaus kvarteto koncertinę programą Taikomosios dailės 
muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2008, spal. 23. 

Parodoje – bažnyčios paveldas: [apie parodą Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje, skir tą Trakų parapinės bažnyčios 
600 metų jubiliejui] // Respublika. – 2008, gruod. 18.

Strikulienė O. M. K. Čiurlionio „Adantė“ parodyta visuo-
menei: [apie oficialiai visuomenei Nacionaliniame M. K. Čiur-
lionio dailės muziejuje pristatytą iš Olandijos parvežtą, iki šiol 
laikytą dingusiu M. K. Čiurlionio paveikslą „Piramidžių sonata. 
Andante“] // Respublika. – 2008, gruod. 24.

Trumposios žinios. Archeologijos paroda: [apie baltų 
proistorės parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kurioje 
pristatomi dabartinės Lietuvos ir Latvijos teritorijose gyvenę 
kuršiai] // Respublika. – 2008, lapkr. 15.

Zemlickas G. Kuršiai – savita baltų gentis: [apie Lietuvos 
nacionalinio ir Latvijos nacionalinio istorijos muziejų bendradar-
biavimą tyrinėjant baltų genčių istoriją] // Mokslo Lietuva. – 2008, 
gruod. 11.

Žymiausias asmenybes pristatys istorikai: [apie ketvirta-
dieninius kultūros istorijos vakarus Lietuvos nacionaliniame mu-
ziejuje] // Lietuvos rytas. – 2008, spal. 3, priedas „Sostinė“.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS

Aukštaitytė N. (Nika Puteikienė). Sesės, kurioms pa-
klūsta delfinai ir jūrų liūtai: [apie Lietuvos jūrų muziejuje 
trenerėmis dirbančias Giedrę ir Rūtą Vaicekauskaites] // Sha-
pe. – 2008, Nr. 11. 

Budvydas U. Galvės ežero akmeninės galvos: [Trakų is-
torijos muziejaus darbuotojo straipsnis apie įdomius ekspo-
natus, saugomus Trakų istorijos muziejuje] // Trakų žemė. – 
2008, Nr. 1.

Budvydas U. Inkrustuoti ietigaliai iš Viešvilės kapinyno: 
[Trakų istorijos muziejaus darbuotojo straipsnis apie naujausius 
archeologinius radinius] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 41.

Budvydas U. Radiniai iš Eitulionių pilkapyno: [Trakų 
istorijos muziejaus darbuotojo straipsnis apie archeologinius 
radiniu] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 17.

Būdvytienė A. Parodos Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimui: [Žemaičių vyskupystės muziejaus Informacijos 
skyriaus vadovės straipsnis apie muziejuje atidaromas dvi 
parodas] // Kalvotoji Žemaitija. – 2008, kovo 8.

Ch. Frenkelio viloje – dešimtasis „Tinklų“ festivalis: 

[apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje vyku-
sį tarptautinį mažųjų kino formų festivalį „Tinklai“] // Šiauliai 
plius. – 2008, spal. 3.

Čiužauskas D. Delfinų terapijos centrui – naujos kliūtys: 
[apie Jūrų muziejaus planus šalia delfinariumo Kopgalyje įkurti 
visoje Europoje unikalų poilsio ir sveikatingumo kompleksą] // 
Vakarų ekspresas. – 2008, lapkr. 12. 

Čiužauskas D. Jūrų muziejus – populiariausias: [apie 
Lietuvos jūrų muziejaus lankytojų tyrimą] // Respublika. – 2008, 
spal. 11.

Diena Media inf. Jūrų muziejus kviečia pasigaminti 

kurėną: [apie naują edukacinį užsiėmimą Jūrų muziejuje] // 
Klaipėda. – 2008, lapkr. 26.

Ve.lt inf. Jūrų muziejus kviečia pasigaminti... kurėną: 
[apie naują edukacinį užsiėmimą Jūrų muziejuje] // Vakarų eks-
presas. – 2008, lapkr. 26.
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Eksponuojamas unikalus eksponatas: [apie Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus ekspoziciją papildžiusį unikalų ekspona-
tą – medinį luotą] // Šiaulių kraštas. – 2008, gruod. 5.

Fotomenininko „Savas formatas“: [apie Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus Fotografijos muziejuje atidarytą vilniečio foto-
menininko Gintauto Trimako fotografijų parodą „Savas formatas 
2“] // Šiaulių kraštas. – 2008, spal. 31.

Gustytė-Ivinskienė J. Sąjūdžio spauda: [Žemaičių vys-
kupystės muziejaus archyvo ir bibliotekos vedėjos straipsnis 
apie parodoje „Lietuvos Sąjūdis idėjų šviesoje“ eksponuojamą 
Sąjūdžio spaudos rinkinį] // Kalvotoji Žemaitija. – 2008, kov. 13.

Ivoncius A. Remontuos vyskupo Motiejaus Valančiaus 
namą: [apie be projekto pradėtus kultūros paveldo objekto – 
vyskupo M. Valančiaus rezidencijos remonto darbus] // Kalvo-
toji Žemaitija. – 2008, lapkr. 18 d.

Į muziejų kviečia Tonis: [apie „mafijozą Tonį Soprano“, 
užsilikusį Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme po 
vykusio projekto „Menas netikėtose erdvėse“] // Lietuvos ry-
tas. – 2008, spal. 16, priedas „Sostinė“.

Įteikta Pelikso Bugailiškio premija: [apie Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje vykusį tradicinės P. Bugailiš-
kio premijos įteikimą] // Šiaulių kraštas. – 2008, lapkr. 21.

Jagminaitė E. Pagerbtas šviesuolių muziejininkų atmi-
nimas: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje vy-
kusį Pelikso Bugailiškio ir Vincento Vaitekūno atminimo renginį 
ir įteiktą tradicinę P. Bugailiškio premiją] // Šiauliai plius. – 2008, 
lapkr. 21.

Kavaliauskaitė Ž. Fotografijos muziejus uždarytas re-
montui: [apie rekonstrukcijai ruošiamą Šiaulių „Aušros“ muzie-
jaus Fotografijos muziejų] // Šiaulių kraštas. – 2008, gruod. 15.

Kavaliauskaitė Ž. Įminta odinio palto mįslė: [apie šiau-
liečio pagalbą aiškinantis, kur buvo pasiūtas į Šiaulių „Aušros“ 
muziejų atkeliavęs odinis tarpukario paltas] // Šiaulių kraštas. – 
2008, spal. 15.

Kavaliauskaitė Ž. Odinio palto istorija peržengė Atlan-
tą: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejų pasiekusį eksponatą – odinį 
tarpukario paltą, atkeliavusį iš JAV] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
spal. 2.

Kavaliauskaitė Ž. Restauratorių rankų istorijai prikel-
ti nepakanka: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio 
viloje organizuotą apskritojo stalo diskusiją Šiaurės Lietuvos 
restauratoriams, muziejinių vertybių saugotojams ir paveldo 
specialistams] // Šiaulių kraštas. – 2008, lapkr. 8.

Kazlauskienė P. Mokykla praeities labirintuose: [apie 
Kauno apskrities pedagoginio muziejaus vir tualios viktorinos 
„Mokykla praeities labirintuose“ pristatymą]// Kauno diena. – 
2008, gruod. 19.

Kontrimavičius T. Muziejuje priartės žvaigždės: [apie 
rekonstruotą Lietuvos etnokosmologijos muziejų] // Lietuvos 
rytas. – 2008, spal. 3.

Krajinienė A. Mes vėl Šiauliuose: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus Aušros alėjos rūmuose atidarytą parodą „Vilnonis: 
dabar“] // Sidabrė. – 2008, lapkr. 12.

Krašto tautodailininkai artėja „Aukso vainiko“ link: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose atida-
rytą Šiaulių krašto tautodailininkų darbų parodą-konkursą „Auk-
so vainikas“] // Šiaulių kraštas. – 2008, lapkr. 24.

Kreivinienė B. Šeimų, auginančių vaikus su sunkaus 
cerebrinio paralyžiaus negale, ekspektacijų konstravimo 
delfinų terapijai sąsaja su tradicine pagalbos sistema: [apie 
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a užbaigtą tyrimą, paskelbtus preliminarius tyrimo rezultatus ir jų 
apžvalgą] // „Tiltai“. – 2008, Nr. 4.

Laurutytė O. „Tindirindyje“ sužibėjo ir šiauliečiai: [apie 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje viešėjusį tarp-
tautinį animacinių filmų festivalį „Tindirindis“] // Savaitė su S 
plius. – 2008, lapkr. 7–13.

Laurutytė O. Restauratoriaus darbas unikalus, tačiau 
nematomas: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio 
viloje organizuotą apskritojo stalo diskusiją Šiaurės Lietuvos 
restauratoriams, muziejinių vertybių saugotojams ir paveldo 
specialistams] // Šiauliai plius. – 2008, lapkr. 7.

Lipeikaitė E. Į parodą sudėti gyvenimo darbai: [apie Au-
gio Kepežinsko parodą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muzieju-
je] // www.balsas.lt., 2008, gruod. 14.

Liutkevičius R. Gunaro Kakaro kosmologija: [apie Lie-
tuvos etnokosmologijos muziejaus direktorių] // Respublika. – 
2008, spal. 21, priedas „Pastogė“.

Mockutė A. „Tindirindis“ užsibus: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus Ch. Frenkelio viloje žiūrovų pageidavimu pratęstą 
tarptautinį animacinių filmų festivalį „Tindirindis“] // Šiaulių 
kraštas. – 2008, lapkr. 18.

Muziejuje – šaržų paroda: [apie dailininko R. Džiugo 
kūrybos parodą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // 
Lietuvos rytas. – 2008, spal. 17, priedas „Sostinė“.

Muziejuje vyko Bičiulių vakaras: [apie surengtą Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus Bičiulių vakarą] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
gruod. 22.

Muziejus skleidžia „Varpo“ idėjas: [apie Ginkūnų Sofi-
jos ir Vladimiro Zubovų pagrindinėje mokykloje pristatytą „Auš-
ros“ muziejaus projektą „Pajudinkim tautos Varpą“] // Šiaulių 
kraštas. – 2008, spal. 25.

Narvidas V. A. Grodeckio žemėlapis: [Trakų istorijos mu-
ziejaus darbuotojo straipsnis apie vieną pirmųjų Lietuvos žemė-
lapių] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 31.

Narvidas V. Graviūra „Trakų Dievo Motina“: [Trakų isto-
rijos muziejaus darbuotojo straipsnis apie Trakų istorijai svarbų 
eksponatą iš muziejaus rinkinių] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 37.

Narvidas V. Kartografinės įdomybės XVIII a. žemėlapy-
je: [Trakų istorijos muziejaus darbuotojo straipsnis apie Ž. Dza-
nonio „Vilniaus, Trakų, Livonijos vaivadijų bei Kuršo ir Žemaiti-
jos kunigaikštystės žemėlapį“] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 40.

Narvidas V. Kazimiero Simonavičiaus „Didysis artile-
rijos menas“: [Trakų istorijos muziejaus darbuotojo straipsnis 
apie retą eksponatą, saugomą Trakų istorijos muziejuje] // Trakų 
žemė. – 2008, Nr. 15.

Narvidas V. Pirmasis Žečpospolitos atlasas „Carte de 
la Pologne“: [Trakų istorijos muziejaus darbuotojo straipsnis 
apie retą eksponatą, saugomą Trakų istorijos muziejuje] // Trakų 
žemė. – 2008, Nr. 26.

Pagerbtas partizanų vadas Žemaitis: [informacija apie 
Telšiuose pagerbtą Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos 
vado, pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio 55-jų žūties metinių 
paminėjimas] // Telšiai šiandien. – 2008, rugs. 16.

Paroda sujungs tapybą ir animaciją: [apie animatorės, 
dailininkės I. Binokaitės darbų parodą Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2008, spal. 23, priedas 
„Sostinė“.

Paulauskas A. Rankraštis „Laiškai iš Zanzibaro“: [Trakų 
istorijos muziejaus muziejininko straipsnis apie retą eksponatą, 
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saugomą Trakų istorijos muziejuje] // Trakų žemė. – 2008, 
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tuvos etnokosmologijos muziejaus atidarymą po rekonstrukci-
jos] // Mokslo Lietuva. – 2008, lapkr. 6.

Zmejevskienė A. „KUCHARKA LITEWSKA“ – populia-
riausia kulinarinė knyga: [Trakų istorijos muziejaus darbuo-
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atojos straipsnis apie kulinarinio paveldo eksponatą, saugomą 
muziejaus fonduose] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 45.

Zmejevskienė A. J. Hopeno kūrybos pėdsakai Lietuvo-
je: [Trakų istorijos muziejaus darbuotojos straipsnis apie daili-
ninką, tapytoją, grafiką, restauratorių Jurgį Hopeną ir jo darbą 
„Wilno – Pohulanka przed 100 laty“] // Trakų žemė. – 2008, 
Nr. 49.

Zmejevskienė A. Šv. Georgijaus kavalierių pokylio Vil-
niuje meniu: [Trakų istorijos muziejaus darbuotojos straipsnis 
apie retą kulinarinio paveldo eksponatą, saugomą muziejaus 
fonduose] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 47.

Žalėnas G. Saliutinė patrankėlė: [Trakų istorijos muzie-
jaus darbuotojo straipsnis apie gana retą eksponatą, saugomą 
Trakų istorijos muziejuje] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 4.

Žalėnas G. XVIII a. varpas: [Trakų istorijos muziejaus 
darbuotojo straipsnis apie įdomius eksponatus, saugomus Tra-
kų istorijos muziejuje] // Trakų žemė. – 2008, Nr. 5.

Žaliūkių vėjo malūno atgimimas prasideda: [apie pra-
sidėsiančius Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo malūno 
restauravimo darbus] // Šiaulių kraštas. – 2008, spal. 22.

Žemaičių vyskupystės muziejus kviečia į tradicinius 

Advento pradžios renginius „Kalėdų belaukiant“: [informa-
cija apie Advento renginius Muziejuje] // Kalvotoji Žemaitija. – 
2008, lapkr. 27.

Žukauskas D. Sidabrinė žirgo antkaklė: [apie įdomų ar-
cheologinį radinį, saugomą Trakų istorijos muziejuje] // Trakų 
žemė. – 2008, Nr. 2.

Žukauskas D. Žiedai, rasti laidojimo paminkluose: [Tra-
kų istorijos muziejaus darbuotojo straipsnis apie įdomius ar-
cheologijos eksponatus, saugomus Trakų istorijos muziejuje] // 
Trakų žemė. – 2008, Nr. 12.

Žukauskas P. Per atlaidus pašventino naują altorių: 
[apie Varnių katedroje pašventintą naują paminklinį altorių, ku-
rio projekto sumanytojas ir vadybininkas A. Ivinskis – Žemai-
čių vyskupystės muziejaus direktorius] // XXI amžius. – 2008, 
liep. 25.

Žukauskas P. Pradėkime nuo Varnių: [Laikraščio „XXI 
amžius“ korespondento straipsnis apie Varnių miesto istoriją, 
Žemaičių vyskupystės muziejų] // XXI amžius. – 2008, vas. 22.

Žukauskas P. Pradėkime nuo Varnių: [Laikraščio „XXI 
amžius“ korespondento straipsnis apie Žemaičių vyskupystės 
muziejų] // Kregždutė. – 2008, bal. 2.

Žulys B. Nelengvi pedagogikos keliai: [apie Kauno aps-
krities pedagoginio muziejaus ir Tėvynės pažinimo draugijos 
Kauno skyriaus organizuotą konferenciją, skir tą mūsų tautos 
istorijai, praeities ir dabarties jaunimo auklėjimo ypatumams 
aptarti, ankstesnės ir dabartinės kartų pedagogams prisimin-
ti] // XXI amžius. – 2008, lapkr. 5.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS

„Naujienų“ inf. Rudens stebuklai fotografijose: [apie 
fotografo V. Buklajevo parodą „Auksinis ruduo“ Jonavos krašto 
muziejuje] // Naujienos. – 2008, lapkr. 18. Nr. 127.

„Naujienų“ inf. Susikaupimo ir rimties metas: [apie 
Advento tradicijas Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. – 
2008, gruod. 11. Nr. 37.

Aidukaitė D. Jeigu viduje siautės juodieji nykštukai, 
šventės nebus: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojos 
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straipsnis apie Kūčių vakaro tradicijas ir būrimus] // Alytaus 
naujienos. – 2008, gruod. 13.

Albume – dvi dešimtys Sąjūdžio žingsnių: [straipsnis 
apie Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje organizuotą doku-
mentinio fotografijų albumo „20 Sąjūdžio žingsnių“ pristatymą; 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus – vienas iš šio projekto 
rengėjų] // Klaipėda. – 2008, lapkr. 17.

Ambraškaitė A. Muziejininkė švietėja Teresė Mikeliū-
naitė: [A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus darbuotojos straipsnis apie buvusią muziejaus direk-
torę T. Mikeliūnaitę] // Kraštotyros veiklos puslapiai 1958–2008. 
Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji bibliote-
ka. – 2008.

Ananikovaitė S. „Mūsų dienos kaip šventė“ Rygoje: 
[Joniškio „Aušros“ gimnazijos 3 gimnazijos klasės mokinės 
straipsnis apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus, Joniš-
kio rajono mokyklų ir Rygos lietuvių vidurinės mokyklos 2008 
metais vykdomą projektą „Lietuviais esame mes gimę“] // Jo-
niškis. – 2008, gruod. 16.

Asipavičienė S. „Gloria Deo“ paroda vėl Birštone: [apie 
Birštono sakraliniame muziejuje surengtą sakralinio meno paro-
dą bei šios parodos atidarymą] // Naujasis gėlupis / Prie Vytau-
to kalno. – 2008, gruod. 6. 

Asipavičienė S. Tęsiam pažintis su sakraliniu menu: 
[apie Birštono sakralinio muziejaus išvyką į Šiluvą, kur muziejus 
pristatė kilnojamąją parodą apie arkivyskupą Teofilių Matulio-
nį] // Naujasis gėlupis. – 2008, spal. 25.

Bagdanavičienė A. Garbė Lietuvos partizanams: [Lazdi-
jų krašto muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus vadovės 
Astos Bagdanavičienės straipsnis apie Krosnos kapinėse per-
laidotą Perkūno rinktinės partizaną Petrą Karčiauską] // Dzūkų 
žinios. – 2008, lapkr. 8.

Bagdonienė D. Kraštotyros muziejuje supsis kalėdiniai 
žaisliukai: [apie eglių puošimo tradicijas, istoriją ir numatomą 
kalėdinių žaisliukų parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Aly-
taus naujienos. – 2008, gruod. 13.

Balčiūnas A. Fotografija – netolimos muziejaus istorijos 
metraštis: [apie edukacijas, seminarus, išvykas, ekspedicijas 
ir kt. muziejaus darbo formas šiandien] // Alytaus naujienos. – 
2008, gruod. 12.

Bardai sušildė rudenėjančią žemę ir sielas: [apie tarp-
tautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ koncertą 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, spal. 21.

Baronienė D. ES parama apkarto: [apie numatomą skir ti 
ES paramą Rokiškio krašto muziejui] // Lietuvos žinios. – 2008, 
lapkr. 27.

Baronienė D. Įspūdinga akmeninė dovana muziejui: 
[apie muziejininko Antano Stapulionio girnapusių ir dubenuotųjų 
akmenų kolekciją] // Lietuvos žinios. – 2008, spal. 10.

Baronienė D. Įspūdinga akmeninė dovana muziejui: [apie 
Pasvalio krašto muziejui dovanotą girnapusių ir dubenėtųjų 
akmenų kolekciją] // Lietuvos žinios. – 2008, spal. 20.

Baronienė D. Norima išpirkti grafų knygas: [apie Biržų 
krašto istorijos muziejaus „Sėla“ ketinimus iš kolekcininkų iš-
pirkti tris Biržų grafų Tiškevičių bibliotekos knygas su specialiu 
spaudu] // Lietuvos žinios. – 2008, spal. 11.

Bataitienė Z. Muziejuje sparnus išskleidė kalėdinis an-
gelas: [apie kalėdinę tautodailininkų darbų parodą Ukmergės 
kraštotyros muziejuje] // Ukmergės žinios. – 2008, gruod. 24.
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a Biržytė A. Geologų žinios – apie Pasvalio kraštą: [apie 
seminarą „Geologų žinios – Šiaurės Lietuvos patrauklumui ir 
plėtrai“ ir lankstinuko „Žemės akys Pasvaly“ pristatymą Pasvalio 
krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, lapkr. 15.

Biržytė A. Muziejuje – jaunųjų anykštėnų kūryba: 
[apie Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių darbų 
parodos pristatymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 
2008, lapkr. 4.

Biržytė A. Seniausiam dviračiui – beveik 80 metų: [apie 
senų dviračių parodą Pasvalio krašto muziejaus kiemelyje] // 
Darbas. – 2008, spal. 9.

Bitinaitė A. Atvirukuose – jaunimo žvilgsnis į Pasvalio 
miestą: [apie Pasvalio krašto muziejaus parodų kuratorės Aidos 
Dulkienės sudaryto atvirukų komplekto „Pasvalio miesto vaizdai 
mokinių darbuose“ pristatymą muziejuje] // Darbas. – 2008, 
spal. 11.

Bitinaitė A. Įvertinti už iniciatyvą turizmo versle: [apie 
turizmo verslo plėtrai Panevėžio apskrityje skir tą konferenciją 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, spal. 7.

Bitinaitė A. Paveikslai, menantys pasvaliečių pamaldumo 
tradicijas: [apie Šventųjų paveikslų parodą Pasvalio krašto 
muziejuje] // Darbas. – 2008, spal. 30.

Breivienė D. Dar vienas straipsnis apie dar vieną 
mokykloje vykusį projektą: [apie Pasvalio krašto muziejaus 
edukacinį užsiėmimą „Apie bitučių gyvenimą“] // Darbas. – 
2008, gruodžio 11.

Briedytė J. Rasti kaulai užminė mįslę: [apie Panevėžio 
kraštotyros muziejaus archeologės A. Petrulienės kasinėjimus 
prie Naujamiesčio–Upytės kelio] // Sekundė. – 2008, lapkr. 25.

Burdulienė E. Buvusi klebonijos virtuvė: iš ciklo „Senieji 
Šaukėnų pastatai“: [Šaukėnų kraštotyros muziejaus vadovės 
publikacija] // Bičiulis. – 2008, lapkričio 12.

Burdulienė E. Šaukėnai nuo balanos iki elektros: 
[Šaukėnų kraštotyros muziejaus vadovės publikacija] // 
Bičiulis. – 2008, gruodžio 20.

Burdulienė E. Šaukėnų parapijos salė: iš ciklo „Senieji 
Šaukėnų pastatai“: [Šaukėnų kraštotyros muziejaus vadovės 
publikacija] // Bičiulis. – 2008, spal. 25.

Burdulienė E. Šaukėnų prieglauda.: iš ciklo „Senieji 
Šaukėnų pastatai“: [Šaukėnų kraštotyros muziejaus vadovės 
publikacija] // Bičiulis. – 2008, lapkričio 26.

Burdulienė E. Šaukėnų traktierius, valsčius, mokykla: 
iš ciklo „Senieji Šaukėnų pastatai“: [Šaukėnų kraštotyros 
muziejaus vadovės publikacija] // Bičiulis. – 2008, spal. 15.

Butkaitė V. Muziejuje šventųjų paveikslai mena gilią 
istoriją: [apie Lietuvos Katalikių moterų draugijos Pasvalio 
skyriaus organizuotą šventųjų paveikslų parodą Pasvalio krašto 
muziejuje] // Pasvalio balsas. – 2008, spal. 25.

Butkaitė V. Tradicinė „Metų“ paroda tapo tarptautine: 
[apie kalėdinę parodą-mugę „Metai“ Pasvalio krašto muzieju-
je] // Pasvalio balsas. – 2008, gruod. 11.

Butkaitė V. Tremties neatlaikiusių lietuvių atminimas 
gyvas tautiečių darbuose: [apie susitikimą su „Misija Sibiras 
08“ dalyviais Pasvalio krašto muziejuje] // Pasvalio balsas. – 
2008, gruod. 4.

Dauneckienė J. Edukacinių mokslo metų pradžia muzie-
juje: [Kretingos muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus 
vedėjos straipsnis apie muziejaus edukacinę veiklą] // Švytu-
rys. – 2008, spal. 4. 
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Dauneckienė J. Edukacinių mokslo metų pradžia muzie-
juje: [Kretingos muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus 
vedėjos straipsnis apie muziejaus edukacinę veiklą] // Pajūrio 
naujienos. – 2008, spal. 3.

Dauneckienė J. Susitikimas su Imbarės kaimo bendruo-
mene: [Kretingos muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus 
vedėjos straipsnis apie bendrą muziejaus ir kaimo bendruome-
nės projektą „Metai ir žmonės“] // Švyturys. – 2008, gruod. 10.

Dauneckienė J. Susitikimas su Imbarės kaimo bendruo-
mene: [Kretingos muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus 
vedėjos straipsnis apie bendrą muziejaus ir kaimo bendruome-
nės projektą „Metai ir žmonės“] // Pajūrio naujienos. – 2008, 
gruod. 12.

Dumbliauskas P. Paroda „Sąjūdžio ir atgimusios Lie-
tuvos periodinės spaudos dvidešimtmečiui“: [apie Alytaus 
kraštotyros muziejuje atidarytą Sąjūdžio spaudinių parodą] // 
Alytaus naujienos. – 2008 m. saus. 15 d.

Dunderis V. Muziejus lankytojų akimis: [Alytaus kraš-
totyros muziejaus darbuotojas apie senuosius lankytojus, pa-
likusius įrašus lankytojų knygose, ir pirmuosius savo įspūdžius 
aplankius muziejų] // Alytaus naujienos. – 2008, lapkr. 21.

Dvarionienė S. Dvaro parko vaistingieji augalai: [Kretin-
gos muziejaus Gamtos skyriaus vedėjos straipsnis apie Kretin-
gos muziejaus dvaro parke augančius vaistinguosius augalus ir 
jų herbariumų darymą] // Švyturys. – 2008, gruod. 17 .

Einikienė D. Dailininkų dovanos muziejui: [apie V-osios 
Pasaulio žemaičių dailės parodos dalyvių dovanas Žemaičių 
dailės muziejui] // Žemaičių saulutė. – 2008, liep. 17. 

Einikienė D. Kas naujo atrasta per Plungės dvaro sody-
bos archeologinius tyrinėjimus: [apie įvairius radinius Plungės 
dvaro fazaninėje] // Plungės žinios. – 2008, saus. 4. 

Einikienė D. Kas naujo atrasta Plungės dvaro sodybos 
žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų metu?: [apie Plungės 
parke atliktus archeologinius žvalgomuosius darbus] // 
Plungė. – 2008, saus. 4.

Einikienė D. Kviečiame susipažinti su žemaičių dailinin-
kų meniniu palikimu: [apie parodas Žemaičių dailės muziejuje 
ir menininkų dovanas] // Plungės žinios. – 2008, kov. 21.

Einikienė D. Tęsiama akcija „Norime išsaugoti“: [apie 
Žemaičių dailės muziejuje senųjų meistrų kryždirbystės darbų 
saugojimą ir eksponavimą] // Plungė. – 2008, rugs. 12. 

Fotostudijos „Focus“ nuotraukos vienoje salėje netil-

po: [apie parodą Kelmės krašto muziejuje] // Krašto žinios. – 
2008, gruod. 2.

Gaupšienė J. Už kultūrą ir sportą: [apie Kelmės krašto 
muziejų] // Bičiulis. – 2008, gruodžio 6.

Geštautas A. Ar patriotizmas – jau atgyvena?: Toks klau-
simas nuskambėjo Šaulių sąjungos įkūrėjo V. Pūtvio-Putvinskio 
135-ųjų gimimo metinių minėjime: [apie renginį Kelmės krašto 
muziejuje] // Bičiulis. – 2008, spal. 15.

Geštautas A. Elena Burdulienė – didžioji Šaukėnų dva-
sia: [apie Šakėnų kraštotyros muziejaus vadovę] // Bičiulis. – 
2008, gruod. 13.

Giedrytė T. „Paroda – tai kryžkelė norinčiam eiti toliau“: 
[apie Pasvalio krašto muziejaus išleistą katalogą „10 metų su 
paroda „Metai“] // Darbas. – 2008, gruod. 27.

Glinskas M.  Miesto centre pasipylė gausybės ragas...: 
[apie Jonavos rajono ūkininkų ir kultūrininkų šventę „Gausybės 
ragas“] // Naujienos. – 2008, spal. 7. Nr. 111.
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aGlinskas M. Aptarė prasmingus darbus: [apie politi-
nių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos skyriaus 20-mečio 
minėjimą Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. – 2008, 
gruod. 6. Nr. 135. 

Glinskas M. Nuotraukomis prabilusi istorija: [apie Ukrai-
nos ambasados Lietuvoje parengtą parodą „Holodomor“ („Ba-
dmetis“) Jonavos krašto muziejuje, atspindinčią ukrainiečių 
tautos kančias 1932–1933 metais] // Naujienos. – 2008, spal. 
28. Nr. 120.

Glinskas M. Problemos – tos pačios, galimybės – kinta: 
[apie rajono kraštotyrininkų ir muziejininkų XVIII konferenciją Jo-
navos krašto muziejuje] // Naujienos. – 2008, lapkr. 25. Nr. 130. 

Gradinskienė R. Kviečiame susipažinti su kunigaikščiu: 
[Pasvalio krašto muziejaus muziejininkės straipsnis apie laikiną 
ekspoziciją „Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas Augus-
tas ir Pasvalys muziejuje“] // Darbas. – 2008, spal. 2.

Grigaliūnienė S. Gerumas Vėlinių metu: [Joniškio jauni-
mo ir suaugusiųjų mokyklos direktorės straipsnis apie Joniškio 
istorijos ir kultūros muziejaus organizuojamą Vėlinių puokščių 
akciją-parodą „Užmarštis baisiau už mirtį] // Sidabrė. – 2008, 
spal. 31.

Gustaitytė V. Fotografijose – šokiruojanti kaimo realy-
bė: [apie Rimaldo Vikšraičio darbų parodą Birštono muzieju-
je] // Gyvenimas / Birštono versmės. – 2008, gruod. 13.

Jakovlevienė A. Neįgalių vaikų skiautiniai ir mezginiai 
Molėtų krašto muziejuje: [apie Molėtų krašto muziejuje pa-
žymint neįgaliųjų dieną tradiciškai atidaryta Kijėlių specialiojo 
ugdymo centro vaikų ir jaunuolių skiautinių ir mezginių darbelių 
parodą. – Iliustr. A. Boratinsko] // Vilnis. – 2008, gruod. 9.

Jakunskienė A. Alytaus kraštotyros muziejui – 80: [Aly-
taus kraštotyros muziejaus direktorė apie muziejaus steigimą, 
steigėjus, įsimintiniausius įvykius ir istoriją] // Alytaus naujie-
nos. – 2008, lapkr. 7.

Jakunskienė A. Alytaus kraštotyros muziejui – 80: [Aly-
taus kraštotyros muziejaus direktorė apie muziejaus šiandieną: 
strategiją, edukacijas, filialus ir kt.] // Alytaus naujienos. – 2008, 
lapkr. 14.

Janeliūnas T. Sugrįžimas šimtmečiu atgal: [apie Pas-
valio krašto muziejaus paruoštą edukacinę programą „Slaptoji 
lietuviška mokykla“] // Varpelis. – 2008, gruodis.

Januškevičienė V. Gimnazija paklusnumo mokė ir rykš-
tėmis: [apie Panevėžio kraštotyros muziejuje vykusią konferen-
ciją, skir tą J. Balčikonio gimnazijai] // Panevėžio rytas. – 2008, 
lapkr. 20.

Jaunieji tapytojai įamžino skrynias: [straipsnis apie 
Klaipėdos miesto bei rajono vaikų ir jaunimo piešinių parodos 
„Skrynia grįžta“ atidarymą Mažosios Lietuvos istorijos muzieju-
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