2017 metai
ŽDM darbuotojų publikacijos
Žemaičių dailės muziejaus inf. Nuotaikingos Kalėdų senelio palydėtuvės [apie Kalėdų senelio
rezidencijos uždarymą]//Plungės žinios. – 2017 sausio 13 d., p. 3, 13.
Einikienė D., Karmonienė G. Miesto veidas – kuriantys žmonės [apie tautodailininkų parodos
atidarymą]//Žemaitis. – 2017 sausio 20 d., p. 6.
Skurdauskienė J. „Nekeik tamsos, o užsidek savo žvakę“ [pokalbis su Virginija ir Gintaru
Končiais]//Žemaitis. – 2017 vasario 17 d., p. 4, 5.
Šimkutė D. Kerėtojų byla [apie kerėjimu kaltinamo 1769 m. Telšių parapijos gyventojų
bylą]//Žemaičių saulutė. – 2017 kovo 31 d., p. 10, 11
Šimkutė D. J. Mikutis – nuolankusis laisvės šauklys [apie J.Mikutį]//Žemaičių saulutė. – 2017
balandžio 28 d., p. 9, 12.
Einikienė D. Prisiminkim vyskupą ir signatarą Justiną Staugaitį [apie J.Staugaičiui skirtą
parodą ŽDM]//Žemaitis. – 2017 gegužės 26 d., p. 2.
Skurdauskienė J. Plungės koplytėlės ir gyvoji tradicija. Ar būsime jos tęsėjais? [apie Plungės
koplytėles]//Žemaitis. – 2017 birželio 2 d., p. 6, 7.
Pagal Skurdauskienės J. pateiktą informaciją parengė Liūnienė L. Koplytėlės ir gyvoji
tradicija. Ar būsime jos tęsėjai? [apie Plungės koplytėles]//Plungė. – 2017 birželio 13 d.
Einikienė D. Į pasimatymą kviečia XII Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis [festivalio
atidarymo anonsas]//Plungė. – 2017 rugpjūčio 22 d., p. 3.
Einikienė D. Gyvybę iškeitęs į laisvą, gražią ir kylančią Lietuvą [apie muziejininką, poetą,
mokytoją Praną Genį]// Žemaitis. – 2017 rugpjūčio 25 d., p. 1, 4, 5.
Einikienė D. Gyvybę iškeitęs į laisvą, gražią ir kylančią Lietuvą [apie muziejininką, poetą,
mokytoją Praną Genį]// Plungė. – 2017 rugpjūčio 25 d., p. 5.
Einikienė D. Pranas Genys: lemties mainai – poetas, gyvybę iškeitęs į laisvą, gražią ir kylančią
Lietuvą [apie muziejininką, poetą, mokytoją Praną Genį]// Žemaičių saulutė. – 2017 rugsėjo 1 d.,
p. 6, 9.
Šimkutė D. Plungės bažnyčių istorija [apie Plungės bažnyčias]//Žemaičių saulutė. – 2017 rugsėjo
1 d., p. 10, 11.
Einikienė D. Festivalio svečias – Kaliningrado filharmonijos kamerinis orkestras [festivalio
anonsas]//Plungė. – 2017 rugsėjo 5 d., p. 8.
Einikienė D. Sudie sakome XII tarptautiniam Mykolo Oginskio festivaliui [apie baigiamąjį
festivalio koncertą]//Žemaitis. – 2017 rugsėjo 29 d., p. 5.
Einikienė D. Sudie sakome XII Tarptautiniam Mykolo Oginskio festivaliui [apie baigiamąjį
festivalio koncertą]//Žemaičių saulutė. – 2017 rugsėjo 29 d., p. 6.
Einikienė D. Antano Lipskio kūrybos paroda „Nelaukdamas, kol vasara sunoks, ėjau ieškoti
Lietuvos [apie A. Lipskį ir jo parodos anonsas]// Žemaičių saulutė. – 2017 rugsėjo 29 d., p. 6.
Parengta pagal D.Einikienės pateiktą inf. Drobėse užkoduotas žemaičių savasties fenomenas
[apie A.Lipskio jubiliejui skirtos parodos atidarymą]//Plungė. – 2017 rugsėjo 29 d., p. 1, 4.
Šimkutė D. Žemaičių vyskupystei – 600 metų [apie Žemaičių vyskupystės įkūrimą]// Žemaitis. –
2017 spalio 20 d., p. 7.
Šimkutė D. Žemaičių vyskupystei – 600 metų [apie Žemaičių vyskupystės įkūrimą]//Plungė. –
2017 spalio 20 d., p. 4.
Šimkutė D. Muziejuje – „Žemaičių vyskupystės bažnyčių lobiai“ [apie parodą ŽDM]// Žemaičių
saulutė. – 2017 spalio 27 d., p. 3, 12.
Šimkutė D. Bibliofilo Juozapo Šimkaus biblioteka Žemaičių dailės muziejuje [apie J.Šimkaus
knygas]//Žemaičių bibliofilas. – 2017 spalio 27 d., p. 10, 11.

Skurdauskienė J. Kaziui Varneliui 100. Jubiliejinių metų atgarsiai [apie K.Varnelio jubiliejaus
paminėjimą]//Žemaičių saulutė. – 2017 gruodžio 29 d., p. 6, 11.
Jonauskienė I. Muziejaus erdves puošia restauruoti eksponatai [apie restauruotus eksponatus]//
Plungė. – 2017 gruodžio 15 d., p. 5.
Jonauskienė I. Muziejaus erdves puošia restauruoti eksponatai [apie restauruotus eksponatus]//
Žemaitis. – 2017 gruodžio 29 d., p. 6.

Kiti autoriai apie ŽDM veiklą
Ivanauskaitė R. Išlydėtas svečias iš Laplandijos [apie Kalėdų senelio rezidencijos uždarymą
ŽDM]// Žemaitis. – 2017 sausio 10 d., p. 1, 8.
Plungės rajono savivaldybės inf. Žirgyno rekonstrukcija: darbai bus skaidomi etapais [apie
žirgyno rekonstrukciją]//Plungės žinios. – 2017 sausio 13 d., p. 7.
Karmonienė G. Žirgyno rekonstrukcijos darbus nutarta skirstyti į etapus [apie žirgyno
rekonstrukciją]//Žemaitis. – 2017 sausio 20 d., p. 5.
Gerikienė D. Jolanta Skurdauskienė: „Ar mes suprantame, kiek ir kokio kultūrinio paveldo
turime?“ [apie Savivaldybės blogai tvarkomus kultūros paveldo objektus]//Plungės žinios. – 2017
sausio 31 d., p. 2, 8.
Karmonienė G. Muziejuje – kardiochirurgo tapybos darbų paroda [apie J.E.Kosakovskio
parodos atidarymą]// Žemaitis. – 2017 vasario 10 d., p. 4.
Karmonienė G. Paminėta Gimtosios kalbos diena [apie renginį, skirtą šiai dienai, ŽDM]//
Žemaitis. – 2017 vasario 28 d., p. 5.
Liūnienė L. 2017-ieji Plungei – dviejų jubiliejinių sukakčių metai [apie ŽDM vykusią J.Bunkos
paskaitą „gyvoji Plungės miesto istorija]//Plungė. – 2017 vasario 21 d., p. 7.
Karmonienė G. Pristatyta paminklo M.K.Čiurlioniui vizija [apie pasitarimą dėl paminklui
skirtos vietos]// Žemaitis. – 2017 vasario 17 d., p. 6.
Karmonienė G. Muziejuje – išeivijos menininko paroda [apie K.Varnelio parodos atidarymą]//
Žemaitis. – 2017 kovo 3 d., p. 6.
Ivanauskaitė R. Plungės miesto istorija žurnalisto akimis [E.Bunkos paskaita ŽDM]// Žemaitis.
– 2017 kovo 10 d., p. 6.
Karmonienė G. Muziejuje – akvarelės ir miniatiūrų paroda [apie G.Bulotaitės parodos
atidarymą]// Žemaitis. – 2017 kovo 17 d., p. 7.
Paulauskaitė K. Kelias į Bukantę, arba kaip tauragiškiai šventė Vasario 16-ąją [apie
tauragiškių saulutininkų viešnagę Bukantėje]// Žemaičių saulutė. – 2017 kovo 31 d., p. 5.
Vasiliauskienė J. „Laikausi principo, jog viską reikia daryti taip, kad žmogus būtų
patenkintas“ [interviu su muziejininke L.Arlauskiene]//Plungė. – 2017 balandžio 4 d., p. 7.
Vasiliauskienė J. Ir patys išmoksta, ir kitus pamoko [apie edukacinius užsiėmimus Bukantėje]//
Plungė. – 2017 balandžio 4 d., p. 7.
Jovaiša M. Atidaryta dailininko darbų paroda [apie A.Uoginto parodos atidarymą ŽDM]//
Žemaitis. – 2017 balandžio 14 d., p. 5.
Karmonienė G. Prancūzų kultūros savaitę „vainikavo“ paroda ir iškyla [apie ŽDM atidarytą
parodą „Žemaičiai Paryžiuje“]//Žemaitis. – 2017 gegužės 19 d., p. 6.
Liūnienė L. Šurmulys muziejuje netilo iki vidurnakčio [apie „Muziejų nakties“ renginį]//
Plungė. – 2017 gegužės 26 d., p. 1, 2.
Jovaiša M. „Muziejų naktis“ neaplenkė ir Plungės bei Rietavo [apie „Muziejų naktis“ Rietave ir
Plungėje]//Žemaitis. – 2017 gegužės 26 d., p. 5.
Karmonienė G. Paminėtas mąstytojo jubiliejus [apie J.Mikučio 95 m. jubiliejui skirtą renginį
ŽDM]//Žemaitis. – 2017 gegužės 26 d., p. 5.
Gerikienė D. Muziejų naktį nušvito Oginskio rūmai [apie „Muziejų nakties“ renginį]//Plungės
žinios. – 2017 gegužės 26 d., p. 8.

Liūnienė L. Justinas Staugaitis – vyskupas, visuomenės veikėjas, signataras [parodos apie
J.Staugaitį atidarymas ŽDM]// Plungė. – 2017 gegužės 30 d., p. 7.
Vasiliauskienė J. „Širdį palikęs žemaičiuos“ [apie bibliofilų konferenciją, skirtą K.Varneliui,
vykusią ŽDM]// Plungė. – 2017 birželio 23 d., p. 1, 5.
Bunka E. Pamirštas Oginskių rūmų istorijos puslapis [apie rūmų atstatymo darbus
sovietmečiu]//Žemaitis. – 2017 birželio 23 d., p. 5.
Zėringytė A. Bibliofilai prisiminė Kazį Varnelį [apie bibliofilų konferenciją, skirtą K.Varneliui,
vykusią ŽDM]//Žemaitis. – 2017 birželio 23 d., p. 6.
Plungės rajono savivaldybės inf. Kas ciecoriaus – ciesoriui, kas iš Plungės – Plungei! [apie
ŽDM priklausančias Oginskių vertybes]//Plungės žinios. – 2017 birželio 30 d., p. 5.
Prof. dr. Vitkauskas R. Tarptautiniam Mykolo Oginskio festivaliui besiruošiant [interviu su
prof. Juozu Domarku]//Plungė. – 2017 liepos 14 d., p. 5.
Vasiliauskienė J. Festivalis tikrai nenutrūks, jis yra ir bus [interviu su A.Bakanausku bei
G.Žiobakiene apie festivalių organizavimą]//Plungė. Vakarų Lietuva. – 2017 rugpjūčio 22-28 d.,
p.1, 3.
Plungės rajono savivaldybės inf. Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis vėl kviečia
klausytojus [apie 12-ojo festivalio atidarymo renginius]//Plungės žinios. – 2017 rugpjūčio 29 d., p.
1, 4.
Karmonienė G. Festivalio atidarymas sulaukė anšlago [apie M.Oginskio 12-ojo festivalio
atidarymo renginius]//Žemaitis. – 2017 rugpjūčio 29 d., p. 1, 5.
Liūnienė L. Festivalio pradžią tradiciškai paskelbė Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
[apie M.Oginskio 12-ojo festivalio atidarymo renginį]//Plungė. – 2017 rugpjūčio 29 d., p. 7.
Vitkauskas R. Plungėje suskambo XII Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis [apie festivalių
organizavimą interviu su J.Domarku]//Lietuvos žinios. – rugpjūčio 29 d.
Naglienė J. Plungės parką vėl puoš fontanas [apie planuojamą parke atkurti fontaną]//Žemaitis. –
2017 rugsėjo 1 d., p. 4.
Plungės žinių“ inf. Žemaičių dailės muziejaus archyvai pasipildė netikėtu radiniu [apie
padovanotą muziejui dokumentą - M.Oginskienės turto perdavimo aktą J.Petkūnui]//Plungės žinios.
– 2017 rugsėjo 1 d., p. 16.
Liūnienė L. Muziejuje – įspūdingi stiklo kūriniai [apie stiklo parodos atidarymą]//Plungė. –
2017 rugsėjo 5 d., p. 3, 7.
Liūnienė L. Pasirausus mamos archyvuose – neįkainojama dovana muziejui [apie muziejui
dovanotus autentiškus dokumentus]//Plungė. – 2017 rugsėjo 5 d., p. 1, 3.
Mėčienė R. Dovana muziejininkus nustebino [apie muziejui dovanotus autentiškus
dokumentus]//Žemaitis. – 2017 rugsėjo 5 d., p. 3.
Jovaiša M. Nuskambėjo antras festivalio koncertas [apie antrąjį festivalio koncertą]// Žemaitis. –
2017 rugsėjo 5 d., p.5.
Karmonienė G. Žirgų konkūro varžybos – neatsiejama festivalio dalis [apie žirgų konkūro
varžybas]//Žemaitis. – 2017 rugsėjo 5 d., p. 5.
Vasiliauskienė J. Festivalio taurė iškeliavo į Radviliškį [apie festivalio metu vykusį žirgų
konkūrą]//Plungė. – 2017 rugsėjo 8 d., p. 1, 6.
Plungės rajono savivaldybės inf. Žirgų konkūre triumfavo raitelė Kamilė su kumelaite Inga
[apie festivalio metu vykusį žirgų konkūrą]//Plungė. – 2017 rugsėjo 8 d., p. 7, 8.
Jovaiša M. Koncertą dovanojo kaliningradiškiai [apie festivalio koncertą]//Žemaitis. – 2017
rugsėjo 15 d., p. 6.
Jovaiša M. Koncertą dovanojo Žemaitijos jaunimo orkestrai [apie jaunųjų atlikėjų koncertą]//
Žemaitis. – 2017 rugsėjo 22 d., p. 12.
Vasiliauskienė J. Nepriklausomybės atkūrimo 100 metų sukaktims paminėti jungsis Plungė ir
Lenkija [apie planuojamus šiai datai paminėti renginius ŽDM]//Plungė. – 2017 rugsėjo 29 d., p. 2.

Karmonienė G. Baigėsi mėnesį visuomenę džiuginęs festivalis [apie paskutinį festivalio
koncertą]//Žemaitis. – 2017 spalio 3 d., p. 5.
Karmonienė G. Atidaryta jubiliejinė Antano Lipskio kūrybos paroda [apie A.Lipskio parodos
atidarymą]//Žemaitis. – 2017 spalio 6 d., p. 6.
Liūnienė L. Nuskambėjus operai „Sevilijos kirpėjas“ atsisveikinta iki XIII festivalio [apie
paskutinį festivalio koncertą]//Plungė. – 2017 spalio 3 d., p. 1, 8.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013677683/atspindziai_paveldo_kolekcija_2017_10_24
https://www.tv3.lt/naujiena/929771/kelioniu-po-lietuva-kryptis-isskirtiniai-plunges-dvaro-rumai
http://www.lrt.lt/televizija/laidos/17657/atspindziai._paveldo_kolekcija//[apie parką ir laikrodinę]
„Plungės žinių“ inf. Žemaičių dailės muziejuje – ypatinga paroda [apie parodą, skirtą Žemaičių
vyskupystės 600 m. jubiliejui paminėti]//Plungės žinios. – 2017 spalio 27 d., p. 7, 13.
Vaitkus K. Europos paveldo dienos Plungėje, arba ekskursija po Plungės parką
[G.Kirdeikienės pasakojimas apie parką]//Žemaičių saulutė. – 2017 spalio 27 d., p. 1, 10.
Sabaliauskas A. Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje [apie konferenciją ir parodą,
skirtą Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 m. jubiliejui paminėti]//Žemaičių saulutė. – 2017 spalio 27
d., p. 3.
Vasiliauskienė J. „Šventovė visada buvo vilties ir tikėjimo ženklas, neleidžiantis prarasti
orumo“//[apie konferenciją ir parodos atidarymą, skirtą Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 m.
jubiliejui paminėti]//Plungė. – 2017 spalio 31 d., p. 1, 8.
Karmonienė G. Kalbėta apie Žemaičių vyskupijos praeitį ir dabartį [apie konferenciją ir
parodos atidarymą, skirtą žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 m. jubiliejui paminėti]//Žemaitis. –
2017 spalio 31 d., p. 5.
Vaitkus K. Europos paveldo dienos Plungėje, arba trumpai apie M.Oginskio rūmų renovaciją
[G. Kirdeikienės pasakojimas apie rūmus]//Žemaičių saulutė. – 2017 gruodžio 1 d., p. 1, 2, 3.
„Plungės žinių“ inf. Oginskio rūmuose vėl įsikūrė Kalėdų Senelis [apie Kalėdų senelio
rezidenciją]// Plungės žinios. – 2017 gruodžio 8 d., p. 4.
Naglienė J. Apie ploną vamzdį, pavogtą angelą ir nugvelbtą valstybinę bronzą [apie parko
fontaną]//Žemaitis. – 2017 gruodžio 12 d., p. 3.

