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Einikienė D. Plungėje atidaryta A. Lipskio kūrybos darbų paroda [apie išeivijos dailininko Antano
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http://www.plunge.lt/go.php/lit/M-Oginskio-festivalyje---Kaliningrado-filharmonijos-kamerinisorkestras/2685
Einikienė D. Scenoje – kūrybinio bendradarbiavimo pavyzdys: [apie kamerinio ansamblio
„Multicamerata“ koncertą VIII tarptautiniame Mykolo Oginskio festivalyje] //Plungė. – 2013,
rugsėjo 6.
Einikienė D. Svečiuose – Gardino kamerinis orkestras ir solistė Lilija Gubaidulina: [ apie Gardino
kamerinio orkestro koncertą VIII tarptautiniame Mykolo Oginskio festivalyje//
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Tarmių metų proga]//Plungė. – 2013, balandžio 16.
Karmonienė G.Tarmiško žodžio galia: [apie doc. dr. J.Pabrėžos paskaitą Tarmių metų proga]//
Žemaitis. – 2013, balandžio 23.
Tarmė – tarsi gija, suvienijusi žmones: [apie Tarmių metams skirtą konferenciją, vykusią Žemaitės
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konferenciją, vykusią Žemaitės memorialiniame muziejuje]//Žemaitis. – 2013, gegužės 10.
Mėčienė R. Žemaitę žemaitiškai skaitė: [apie renginį „Šviesą naktį Bukantės dvarelyje“]//Žemaitis.
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