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I. KNYGOS 

1. Šiuolaikinis lietuvių liaudies menas: [paskaitų konspektas piešimo, braižybos ir darbų specialybės 

studentams] / V. Rimkus ; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. - Šiauliai : 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1977 (Šiauliai : "Titnago" sp.). - 72, [1] p. 

2. Vaizduojamosios meno saviveiklos vieta šiuolaikinės dailės sistemoje / V. Rimkus. - [Šiauliai] : [K. 

Preikšo pedagoginis institutas], 1978. - [6] p. 

3. Šiuolaikinio liaudies meno problemos : (medžiaga lektoriui) / V. Rimkus ; Lietuvos TSR "Žinijos" 

draugija.. - Vilnius : "Žinija", 1978. - 16 p. 

4. Vilniaus gatvė / V. Rimkus. - Šiauliai : [s.n.], 1978. - 2 p. 

5. Lietuvių liaudies menas : paskaitų konspektas / Vytenis Rimkus. - Vilnius, 1982. - 69 p. 

6. Šiaulių paminklai / V. Rimkus ; red. St. Bulzgis; nuotr. V. Mikalausko; dail. G. Šimoliūnienė ; LTSR 

paminklų apsaugos ir kraštotyros dr-jos Šiaulių m. skyrius. - Šiauliai, 1983. - 17 p. 

7. Liaudies meno meistrų seminarai / V. Rimkus ; LTSR moksl. metod. kultūros centras. - Kaunas : Šviesa, 

1984. - 70 p. 

8. Joana Taujanskienė : monografija / Vytenis Rimkus. - Vilnius : Vaga, 1989. - 102, [1] p. : iliustr. 

9. Širdis ir kalavijas : 1951-1956 metų lagerio eilėraščiai / V. Rimkus. - Šiauliai : [s. n], 1991. - 231 p. 

10. Jaunystės meilė ir kova : 1951-1956 metų tremties ir lagerių eilėraščiai / Vytenis Rimkus. – Šiauliai: 

Delta, 1993. – 79 p.: iliustr. 

11. Lietuvių liaudies skulptūra: raiška ir funkcionavimas. – Habilitacinio darbo humanitarinių mokslų ( 

dailėtyros) habilituoto daktaro laipsniui gauti publikacijų santrauka / Vytenis Rimkus. – Šiauliai: ŠPI, 

1994. - 94 p. 

12. Mūsų tautodailininkai : leidinys apie Šiaulių apylinkių tautodailininkus / Vytenis Rimkus. - Šiauliai : 

Saulės Delta, 1995 (Titnagas). - 88 p. : iliustr. 

13. Lietuvių liaudies skulptūra : ryšiai ir sąveikos / Vytenis Rimkus. - Šiauliai : ŠPI, 1996 (Titnagas). - 120 

p. : iliustr. 

14. Tautodailė Šiauliuose / Vytenis Rimkus. - Šiauliai : Saulės Delta, 1998 (Šiauliai : Titnagas). - 175, [1] p. 

: iliustr. 

15. Dailininkas Antanas Krištopaitis / Vytenis Rimkus. - Šiauliai : Saulės delta, 1999. - 35, [1] p. : iliustr. 

16. Epochų sandūros: Mano takai takeliai / Vytenis Rimkus. – Šiauliai: Saulės delta, 2008. - 348 p.: iliustr. 

17. Epochų sandūros [Garso įrašas] : mano takai takeliai / Vytenis Rimkus ; skaito Antanas Bernotas. - 

Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2009 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka). - 1 garso diskas (16 val. 

47 min.; 11 val. 8 min.) : Įrašas MP3 fmt ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 12). - Antr. įd. lape taip pat Brailio 

raštu. 

18. Sibiro vaizdai ir žmonės : [albumas] / Vytenis Rimkus. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. - 

79, [1] p. : iliustr. 
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19. Jaunystės eilės : skiriu savo mokyklos - Juliaus Janonio gimnazijos 160-mečio jubiliejui : [eilėraščiai] / 

Vytenis Rimkus. - Šiauliai : Saulės delta, 2011. - 32 p. : iliustr. 

20. Jaroslavas Rimkus – dailininkas, pedagogas, visuomenininkas / Vytenis Rimkus. - Šiauliai : Saulės delta, 

2012 (Vilnius : BALTO print). - 255, [1] p. : iliustr. 

21. "Taiga" taigoje : [leidinys apie tremtyje leistą rankraštinį laikraštuką "Taiga" ir jo leidėjų likimus su 

numerių faksimilėmis] / Vytenis Rimkus. - Šiauliai : Saulės delta, 2014 (Vilnius : Jungt. spaudos 

paslaugos). - 239, [1] p. : iliustr. 

22. Medžiaga dr. Jono Šliūpo biografijai [Rankraštis] /Vytenis Rimkus. - Šiauliai, 1972-2016.- 19 lap., 1 

programa (8 p.) ; 29,5x21 cm. 

23. Pilėnų didvyriai : poemos / Vytenis Rimkus. - [Šiauliai] : [V. Rimkus], 2019 (Šiauliai : Titnagas). - 95, 

[1] p. : iliustr. 

Kitomis kalbomis 

24. Литовское народное творчество / Витенис Римкус – В.: Минтис, 1973. 1,06 печ.  

25. Литовская акварель : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения : 17004 - изобразительное искусство / Витенис Римкус ; Академия Художеств 

СССР. Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. E. Репина. - Л., 1974. 1б0 печ.л. 

26. Аблинга / Витенис Римкус, Евгений Плюхин,. - Ленинград : Искусство, 1977. - 110 с. : ил. 

27. Жилой район Лаздинай в Вильнюсе / В.Чеканаускас, В.Римкус. - Москва : Знание, 1977. - 32 p.: 

iliustr. 

28. Бронюс Грушас / Витенис Римкус. – Научно методический центр культуры Лит.ССР, 1983. 

29. Искусство Литвы: конспект лекций / [Витянис Римкус]; М-во нар. образования Лит. ССР, 

Шяуляйский педагогический институт. - Вильнюс : М-во нар. образования Лит. ССР, 1989. - 48, 

[2] p. 

30. Литовская народная скульптура: образ и функционирование : Сводка публикаций, 

представленных на соискание ученой степени габилитированного доктора гуманитарных наук 

(искусствоведение) / Витенис Римкус.. – Вильнюс, 1994, 8 стр. 

31. Литовская народная скульптура: образ и среда : искусствоведение, специальность 

изобразительное и декоративное искусство и архитектура : научный доклад на соискание ученой 

степени доктора искусствоведения / Витенис Ярославович Римкус ; Государственный институт 

искусствознания. - Москва [i.e. Šiauliai] : Šiaulių pedagoginis institutas, 1997. - 47 p. - Bibliogr. p. 44-

47 

II. PARENGTI, REDAGUOTI DARBAI 

32. Leningrado eskizai: Vytenio Rimkaus akvarelių ir piešinių paroda / [sudarė] V. Rimkus. – Šiauliai: 

“Aušros” muziejus, 1967. 

33. Dailės paroda / [sudarė V. Rimkus; LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių sekcija]. – Šiauliai, 1967, 1 lap., 

sulankst. į 6 p. 
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34. Vitolis Trušys. Paveikslai 1962-1963 / [įž. str. įr darbų sąrašas V. Rimkaus]. – Šiauliai: “Aušros” 

muziejus, 1967, 1 lap., sulankst. į 6 p. : iliustr. 

35. Dailės paroda, skirta komjaunimo 50-mečiui : katalogas / Šiaulių "Aušros" istorijos-etnografiojos 

muziejus, LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių sekcija ; [katalogą sudarė V. Rimkus]. - Šiauliai : [LTSR 

dailininkų sąjungos Šiaulių sekcija], 1968 (Titnagas). - 23 p. 

36. Šiaulių dailininkų paroda. Akvarelė: katalogas / [sudarė V. Rimkus]. – Šiauliai: Šiaulių "Aušros" muz., 

1968. - 1 lap., sulankst. į 8 p.  

37. Alviros Eigminaitės parodos katalogas / [sudarė ir įvadą paruošė V. Rimkus]. - Šiauliai : Šiaulių 

"Aušros" muz., 1969. - 1 lankstinys (6 p.) 

38. Akvarelė: parodos katalogas / LTSR Dailininkų sąjungos Šiaulių skyrius; [sudarė V. Rimkus]. – Šiauliai: 

„Aušros“ muziejus, 1975. – 1 lankstinys (6 p.) 

39. Antano Visockio tapybos paroda : [katalogas / sudarė V. Rimkus]. - Šiauliai : "Aušros" muziejus 

(Šiauliai : "Titnago" sp.), 1976. - 1 lankstinys (6 p.) : portr. 

40. Ekslibriso paroda:[bukletas] / [sudarė]V. Rimkus. – Šiauliai, 1976. – 1 lap. sulankst. į [5] p., iliustr. 

41. Dailės fakultetui 30 :1967-1997 / Šiaulių universitetas ; [rengėjas ir tekstas Vytenis Rimkus].- Šiauliai : 

Šiaulių universitetas, [s.a.]. - [8] p., 2 iliustr. lap. 

42. Broniaus Grušas : [stikloplastiko kūrinių] parodos katalogas / [rengimas ir tekst. V. Rimkaus]. - [S.l. : 

s.n.], 1978 (Kaunas : K. Poželos sp.). - [24] p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., rus. 

43. Vitolis Trušys / [rengėjas ir teksto aut. Vytenis Rimkus]. - Vilnius : Vaga, 1979 (Kaunas : K. Poželos 

sp.). - [8] p., [16] iliustr. lap. - (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai). - Santr. rus., angl. 

44. Aloyzas Toleikis / [rengėjas ir teksto aut. Vytenis Rimkus]. - Vilnius : Vaga, 1982 (Kaunas : K. Poželos 

sp.). - 8 p., [20] iliustr. lap. - (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai). - Santr. rus., angl. 

45. Vincentas Gečas : parodos katalogas / LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių organizacija, Šiaulių istorijos 

etnografijos muziejus „Aušra“ ; [sudarė V. Rimkus]. - Šiauliai : [Šiaulių istorijos etnografijos muziejus 

„Aušra“], 1982 (Šiauliai : Titnagas). - 1 lankstinys (6 p.) ; 20 cm 

46. A. Krištopaitis, A. Vasiliauskas : akvarelių parodos katalogas / [sudarė V. Rimkus]. - Šiauliai : "Aušros" 

istorijos ir etnografijos muziejus, 1983 (Titnagas). - 1 lankstinys (12 p.) : iliustr. 

47. Gražina Didelytė / [rengėjas ir teksto aut. Vytenis Rimkus]. - Vilnius : Vaga, 1984 (Kaunas : K. Poželos 

sp.). - [8] p., [20] iliustr. lap. - (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai). - Santr. rus., angl. 

48. Ignas Budrys / [rengėjas ir teksto aut. Vytenis Rimkus]. - Vilnius : Vilnius, 1985 (Kaunas : K. Poželos 

sp.). - [8] p., [20] iliustr. lap. . - (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai). - Santr. rus., angl. 

49. Julius Bukauskas. Meninio metalo kalimo darbų paroda / [rengimas, tekstas ir apipvidalinimas V. 

Rimkaus]. – Šiauliai: Šiaulių inžinierių namai, 1985. – 1 lankstinys (6 p.): iliuste. 

50. Irenos Ambrazienės piešinių paroda / [parengė] V. Rimkus. - Šiauliai : [s.n.], 1989 („Titnago“ sp.). - 1 

lankstinys (6 p.). 

51. Julijus Bukauskas : meninio metalo kalimo darbų paroda : Šiauliai, Parodų rūmai, 1989 : parodos 

katalogas / [parengimas ir tekst. Vytenio Rimkaus]. - Šiauliai : LTSR LMD Šiaulių skyrius, 1989 

(Šiauliai : "Titnago " sp.). - 1 lankstinys (6 p.) : iliustr., portr. 
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52. Rimanto Buivydo kūrybos paroda. Grafika, tapyba, piešiniai, 1989.02.17./ [reng., tekstas V. Rimkus] - 

Šiauliai : Titnagas, 1989. - 1 lankstinys (16 p.) : iliustr., portr. 

53. Vytautas Tribandis : tapybos paroda : [bukletas] / [rengėjas ir teksto aut.] V. Rimkus. - Šiauliai : Šiaulių 

dramos teatras, 1993. - [4] p. : iliustr. 

54. Kazimiero Naruševičiaus jubiliejinė tapybos paroda : Panevėžio dailės galerija, 1995 m. kovo 1-19 d. / 

[rengėjas ir teksto aut. V. Rimkaus]. - Panevėžys : Panevėžio sp., 1995 (Panevėžys : Panevėžio sp.). - 1 

lankstinys (6 p.) :  iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl., pranc. 

55. Antanas Visockis : [dailės albumas / Vytenis Rimkus (pratarmės, įvadinio straipsnio autorius ir 

bibliografijos bei kūrinių sąrašo sudarytojas)]. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006 (Šiauliai : 

Titnagas). - 174, [1] p. : iliustr. 

56. Ir kėlėsi Lietuva… : istorijos ir kultūros fragmentai / sudarytojas Vytenis Rimkus ; [redakcinė komisija: 

Romas Batūra … [et al.]. - Šiauliai : Saulės delta, 2013 (Vilnius : BALTO print). - 359, [1] p. : iliustr. 

57. Padubysio kronikos : istorijos ir kultūros žurnalas : metraštis / redaktorius Vytenis Rimkus. - 2013, [Nr.] 

1(1)-. - Vilnius : Romualdo Ozolo paramos fondas "Už teisingumą Lietuvoje" ; Šiauliai : Saulės delta, 

2013-. 

Kitomis kalbomis 

58. Выставка произведений шяуляйских художников в Елгаве : [каталог выставки] / [составление В. 

Римкуса] ; Шяуляйский историко-этнографический музей "Аушра", Шяуляйская организация 

союза художников СССР. - [Шяуляй] : [s.n.], 1978 ([Šiauliai] : Titnagas). - 1 lankstinys (10 p.) : 

iliustr. 

59. Выставка произведений шяуляйских художников в Елгаве : [каталог выставки] / [составление В. 

Римкуса] ; Шяуляйский историко-этнографический музей "Аушра", Шяуляйская организация 

союза художников СССР. - [Шяуляй] : [s.n.], 1978 ([Šiauliai] : Titnagas). - 1 lankstinys (10 p.) : 

iliustr. 

III. SU KITAIS AUTORIAIS 

60. Jubiliejinė dailės paroda: katalogas / [parengė V. Rimkus ir kt. ]. – Šiauliai: „Aušros“ muziejus, 1967. – 

18 p. 

61. Dailės paroda Instituto 20-mečiui : katalogas / Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; [katalogą 

sudarė, įvadinį straipsnį parašė ir bibliografiją paruošė V. Rimkus ; redaktorius J. Linkevičius]. - Šiauliai 

: [s.n.], 1968. - 24 p. : iliustr., portr. 

62. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas = Шяуляйский педагогический институт им. К. Прейкшаса : 

XX 1948-1968 / [leid. red. ir teksto aut. J. Linkevičius, leid. meninins redaktorius V. Rimkus]. - Šiauliai : 

[Šiaulių K. Preikšo ped. inst.], 1968. – 39  p. : iliustr. 

63. Vitolis Trušys. Monumentalioji-dekoratyvinė tapyba : projektai ir foto : parodos katalogas : „Tiesos“ 

kino teatras – 1970 / [LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių sekcija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis 
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institutas] ; [katalogą sudarė ir maketavo autorius]; [redaktorius V. Rimkus]. - [Šiauliai] : [Šiaulių K. 

Preikšo pedagoginis institutas], 1970 (Šiauliai : „Titnago“ sp.). - [14] p. : iliustr. 

64. Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir darbų specialybės studentų tapybos darbų 

parodos katalogas, Šiauliai, 1971, X-XI / [sudarė J. Sidaravičius ; redagavo V. Rimkus]. - Šiauliai : K. 

Preikšo pedagoginis institutas, 1971. - 12 p. : iliustr. 

65. Šiaulių dailininkų pavasarinės parodos katalogas, "Aušros" muziejus, 1971, IV-V / [LTSR Dailininkų 

sąjungos Šiaulių sekcija, Šiaulių vaikų dailės mokykla; redagavo V. Rimkus; sudarė J. Sidaravičius ]. - 

Šiauliai : [s.n.], 1971. - 80 p. : iliustr. 

66. Alvira Eigminaitė-Širkienė. Tapybos paroda : katalogas / [Lietuvos TSR dailininkų sąjunga, Šiaulių 

dailininkų sekcija] ; [sudarė J. Sidaravičius] ; [tekstas – J. Sidaravičius]; [red. V. Rimkus]. - Šiauliai : 

Šiaulių dailininkų sekcija : Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1972 (Šiauliai : Titnagas). - 27, [1] 

p. : iliustr., portr. 

67. Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir darbų specialybės studentų tapybos darbų 

II-os parodos katalogas / LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija : [katalogą sudarė J. 

Sidaravičius, redagavo V. Rimkus]. - Šiauliai : [K. Preikšo pedagoginis institutas], 1972 (Šiauliai : 

"Titnago" sp.). - 12 p. : iliustr. 

68. Norintiems būti piešimo, braižybos ir darbų mokytojais : (informacinis leidinys) / Lietuvos TSR 

Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Piešimo, 

braižybos ir darbų katedra ; [redaktorius V. Rimkus, sudarė J. Sidaravičius]. - Šiauliai : [Šiaulių K. 

Preikšo pedagoginis institutas], 1972 (Šiauliai : Titnagas). - 39, [1] p.: iliustr. 

69. Rimantas Buivydas : grafikos paroda : katalogas / [Lietuvos TSR dailininkų sąjunga. Šiaulių dailininkų 

sekcija; redagavo V. Rimkus; sudarė J. Sidaravičius]. - Šiauliai, 1972. - 27 p.: iliustr. 

70. Vytautas Tribandis : etiudų paroda : Šiaulių "Tiesos" kino teatras, 1972 / LTSR dailininkų sąjunga. 

Šiaulių dailininkų sekcija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas ; [katalogą sudarė autorius] / redakt. 

V. Rimkus. - Šiauliai : [Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas], 1972 (Šiauliai : Titnagas). - 1 

lankstinys (4 p.) : iliustr. 

71. Dailės darbų paroda : Šiaulių dramos teatras 1972 XII - 1973 I / Šiaulių dailininkų sekcija, Šiaulių 

dramos teatras ; [katalogą sudarė J. Sidaravičius; red. V. Rimkus]. - Šiauliai, 1973 (Šiauliai : "Titnago" 

sp.). - [4] p. : iliustr. 

72. Dailės paroda : katalogas / LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių sekcija, Šiaulių "Aušros" istorijos ir 

etnografijos muziejus ; [sudarė J. Sidaravičius]; [red. V. Rimkus]. - Šiauliai : [Šiaulių "Aušros" istorijos 

ir etnografijos muziejus], 1973 (Šiauliai : "Titnago" sp.). - 63, [1] p. : iliustr., portr. 

73. Šiaulių K.Preikšo pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir darbų specialybės studentų tapybos darbų II-

os parodos katalogas. 1972.XII-1973.I. / [ katalogą sudarė J. Sidaravičius, redagavo V. Rimkus]. -  Šiauliai: 

: [K. Preikšo pedagoginis institutas], 1973.- 12 p.  

74. Šiaulių jaunųjų dailininkų parodos katalogas / "Aušros" istorijos-etnografinis muziejus, Šiaulių 

dailininkų organizacija ; [katalogą sudarė E. Tomėnienė] ; [redagavo V. Rimkus]. - [Šiauliai] : ["Aušros" 

istorijos-etnografinis muziejus], 1976 ([Šiauliai] : Titnagas). - 1 lankstinys (4 p.) ; 21 cm. 
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75. Šiaulių dailininkų darbų parodos katalogas / LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių organizacija. LTSR 

Dailės muziejus ; [sudarė E. Tomėnienė ir V. Rimkus]. - Vilnius : LTSR Dailės muziejus, 1976 ([Šiauliai 

: „Titnago“ sp.]). - 29 p. : iliustr. 

76. Šiaulių miesto dailininkų darbų parodos Kaune katalogas / [sudarė E. Tomėnienė, V. Rimkus].. - Šiauliai 

: [s. n.], 1979. – [19] p. 

77. Bronius Grušas : [katalogas] / [rengėjai: V. Rimkus ; Rimantas Dichavičius]. - Vilnius : LTSR Mokslinis 

metodinis centras, 1983. - 26 p. 

78. Miestas ir dizainas : Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda : teorinis seminaras / [rengėjai ir tekstų autoriai: 

Vytenis Rimkus,  Vakaris Bernotas, Vilius Puronas, Vidas Žigas] - Šiauliai : Šiaulių inžinierių namai, 

1988, [8] p.: iliustr. 

79. Kryžių kalnas ir jo vaizdų fiksavimo istorija = The Hill of Crosses and its representation through history : 

[fotoalbumas / sudarytojai: Vytenis Rimkus, Remigijus Bielskis, IĮ Ultraforma ; vertėjas ,,Anglada'' 

vertimų biuras]. - Šiauliai, 2014 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-spaustuvė). - 78, [2] p. : iliustr. 

80. Originalūs atvirukai : katalogas / Petras Kaminskas. - Šiauliai [i.e. Radviliškis] : [Litera], 2014- 

D. 1: 2000-2014: Nr. 1-400 / [talkino V. Rimkaus]. – Šiauliai, 2014 – 447 p.: iliustr. 

D. 2 : 2000-2014: Nr. 401-800 / [talkino V. Rimkus]. – Šiauliai, 2014. - 428[1] p.: iliustr. 

D. 3 : 2014-2017 : Nr. 801-1210 / [ talkino V. Rimkus]. - Vilnius, 2017. - 441 p. : iliustr. 

81. Balandžio pirmosios atvirukai / Petras Kaminskas; [talkino] Vytenis Rimkus.– Šiauliai, 2015. - 156 psl. 

82. Kostas Cerpinskis ir jo išleistų atvirukų katalogas, 1919-1927 : katalogas / sudarytojai Petras Kaminskas, 

Vytenis Rimkus ; maketuotojas Gediminas Kaminskas. - Šiauliai : Petras Kaminskas, 2016. - 130p. : 

iliustr. 

83. Mūsų Šalkauskis : [leidinys apie filosofą Stasį Šalkauskį ir jo vardo premijos laureatus] / sudarytojai 

Ritonė Šalkauskienė, Apolonija Nistelienė, Vytenis Rimkus. - Šiauliai : Saulės delta, 2016 (Vilnius : 

BALTO print). - 187, [1] p. : iliustr. 

84. Paukštė išskrido… pavasarėjant : knyga apie paprasto žmogaus nepaprastą gyvenimą : [leidinys apie 

Jadvygą Karinauskytę-Kauneckienę] / [sudarytojai Giedrė Čepaitienė, Vytenis Rimkus, Irena Kubilienė, 

Dalė Sviderskienė, Hubertas Smilgys, Irena Vasinauskaitė, Audronė Vėbrienė]. - Šiauliai : Saulės delta, 

2017 (Vilnius : BALTO print). - 319, [1] p. : iliustr. 

Kitomis kalbomis 

85. Аблинга / Витенис Римкус, Евгений Плюхин,. - Ленинград : Искусство, 1977. - 110 с. : ил. 

86. Жилой район Лаздинай в Вильнюсе / В.Чеканаускас, В.Римкус. - Москва : Знание, 1977. - 32 p.: 

iliustr. 
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IV. V. RIMKAUS STRAIPSNIAI ENCIKLOPEDIJOSE IR ŽODYNUOSE 

1. Trušys Vitolis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1971. - T.3, p.580. 

2. Toleikis Aloyzas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1971. - T.3, p.558 

3. Akrilas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1976. - T.1, p.111. 

4. Akvarelė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1976. - T.1, p.123-124. 

5. Behzadas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1977. - T.2, p.65. 

6. Borobuduras // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1977. - T.2, p.222-223. 

7. Islamo menas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1978. - T.4, p.521. 

8. Izraelis. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1978. - T.4, p.606-607. 

9. Jamaika. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1978. - T.4, p.625. 

10. Jamato-ė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1978. - T.4, p.626. 

11. Janjas-ė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.6. 

12. Japonija. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.20-22. 

13. Jeitsas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.46. 

14. Jemeno arabų demokratinė respublika. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 

1979. - T.5, p.53. 

15. Jonkindas J // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.70. 

16. Jordanija. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.78. 

17. Jugoslavija. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.93-94. 

18. Kafjeras // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.171. 

19. Kamerūnas. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.234-235. 

20. Kampenas Robertas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979.- T.5, p.238. 

21. van Kampenas J. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.238. 

22. Kampučija. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.241. 

23. Kanada. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.249-250. 

24. Kanas A. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.254. 

25. Karas V. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1979. - T.5, p.293. 

26. Kenija. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.441. 

27. Kiarvalis J. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1979. - T.5, p.462. 

28. Kijonaga T. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.477. 

29. Kipras. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.517. 

30. Kitagava U. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.541. 

31. Klimtas G. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1979. - T.5, p. 571. 

32. Kolombas F. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.615. 

33. Kolumbija. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1979. - T.5, p.628. 



10 
 

34. Kondakovas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1980. - T.6, p.33. 

35. Kongas. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.73. 

36. Koptai. Menas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.76. 

37. Korėja. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.84-85. 

38. Korėjos liaudies demokratinė respublika // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.87. 

39. Pietų Korėja. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V.,1980. - T.6, p.89-90. 

40. Korinas Ogata // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.94. 

41. Kornelis di Lionas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.96. 

42. Kortona de Pjeras // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.101-102. 

43. Kosta Rika. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija // Lietuviškoji tarybinė 

enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.118. 

44. Kozlovskis N. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.132. 

45. Kraftas A. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.134. 

46. Kralevičius M. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.136. 

47. Kramskojus I. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.137. 

48. Krėtos-Mikėnų kultūra // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.165-166. 

49. Krikščionių menas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.173-174. 

50. Kuazevoksas A. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.216. 

51. Kuba. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.221-222. 

52. Kubišta B. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.226. 

53. Kulmbakas A. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.242. 

54. Kupeckis J. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.259. 

55. Kuskas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.283. 

56. Kustodijevas // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.284. 

57. Kuveitas. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.288. 

58. Kvarengis D. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.299. 

59. Lada J. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.312. 

60.  Laita B. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.330. 

61. Lamerta V. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.343. 

62.  Lampis B. vyr., Lampis J.B.jaun., Lampis F.K // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, 

p.344. 

63.  Lansere J. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980t.6, p.353. 

64. Laosas. Architektūra ir dailė // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.356-357. 

65. Lasa // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.364. 

66. Laurana F., Laurana L. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – V., 1980. - T.6, p.391. 

67. Lazarovas I. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.395. 

68. Lembrukas V. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.419. 

69. Le Nenas A. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.422. 
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70. Le Nenas L. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – 1980. - T.6, 422. 

71. Le Notras. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.471. 

72. Leocharas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.472. 

73. Lesingas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p,478. 

74. Lesotas. Architektūra ir dailė. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.480. 

75. Libanas. Architektūra ir dailė. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6 p.507. 

76. Liberija. Architektūra ir dailė. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.513. 

77. Lichtenšteinas. Architektūra ir dailė. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1980. - T.6, p.516. 

78. Lipis Filipinas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.44. 

79. Lipis fra Filipinas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.44. 

80. Lombardas A. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.103. 

81. Lombardas T., Lombardas P. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.103. 

82. Lombardijos mokykla. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.104. 

83. Longenas B. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.109. 

84. Lorencetis A; Lorencetis P. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.112-113. 

85. Lotas L. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.117. 

86. Lubokas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.124-125. 

87. Maca I. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.141. 

88. Majai (dalis apie meną). // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.182. 

89. Makovskis V. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.193. 

90. Manjaskas A. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.230. 

91. Marina. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.246-247. 

92. Masanobus Kanas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.275. 

93. Maurų menas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.330. 

94. Mazačas T. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.331. 

95. Meisonje Ž. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.371. 

96. Melocas Forlietis. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.393. 

97. Menje Konstantinas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.404-405. 

98. Merkurovas S. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.417. 

99. Merovingų menas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.418. 

100. Metsius G. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.449. 

101. de Montanjesas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.615. 

102. Monumentalioji dailė. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.619. 

103. Moras D. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.622. 

104. Morandis D. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.622. 

105. de Moralis Dieviškasis. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.7, p.622. 

106. Moronobus H. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.10. 

107. Motonobus K. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.21. 
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108. Muchina V. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.29-30. 

109. Munkačis M. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.38. 

110. Musulmonų menas. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.46. 

111. Natūra. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.102. 

112. Nazaretiečiai. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.120. 

113. Nesterovas M. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.166. 

114. Nyderlandai. Architektūra ir dailė. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.185-186. 
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125. Palma J. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1981. - T.8, p.429. 
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vėliava. - 1965, saus.19, p. 3. 

18. Parodoje portretai ir peizažai: [apie trečiąją Šiaulių m. dailininkų parodą] // Raudonoji vėliava. - 1965, 

saus. 20., p. 3. 

19. Tapyba liaudies meno parodoje: [apie liaudies meno parodą] // Raudonoji vėliava. - 1965, bal. 7, p. 3. 

20. Prie panevėžiečių darbų: [apie panevėžiečių dailininkų parodą Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji 

vėliava. - 1965, bal. 30, p. 3. 

21. Archeologams būtų įdomu: [apie gamtos paminklo - Šiaulių raj. Bagdoniškio kaimo laukuose stūksančio 

akmens istorija ir archeologinę vertę] // Mūsų gamta. - 1965, nr.5, p.35. 

22. Eksponuoja Klaipėda: [apie Šiauliuose veikiančią Klaipėdos kultūros namų dailės ratelio narių darbų 

parodą] // Raudonoji vėliava. - 1965, birž. 5, p. 1. 

23. Mūsų grafikai - svari vieta: [apie lietuvių grafikų darbus nuolatinėje Leningrado Rusų muziejaus grafikos 

ekspozicijoje] // Literatūra ir menas. - 1965, liepos 10, p.8. 

24. Šiauliečių kūriniai respublikinėse parodose: [apie šiauliečių liaudies meistrų darbus eksponuojamus 

jubiliejinėje liaudies meno parodoje Vilniuje] // Raudonoji vėliava. - 1965, rugs. 14, p. 3. 

25. Plečiasi Čiurlionio „geografija“: [apie visuomenės domėjimąsi  M.K. Čiurlionio kūryba] // Literatūra ir 

menas. - 1965, rugs. 18, p.3. 
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26. Paroda dramos teatre: [apie šiaulietį dailininką Vitolį Trušį ir jo tapybos darbus] // Raudonoji vėliava. - 

1965, spal. 20, p. 3. 

27. Drobės teatro fojė: [apie dailininko-monumentalisto V. Trušio kūrybą, jo tapybos technikos įvairovę] // 

Literatūra ir menas. - 1965, lapkr. 20, p. 8. 

28. IV miesto dailininkų paroda: [Šiaulių miesto dailininkų paroda Dramos teatre] // Raudonoji vėliava. - 

1965, gruod. 31, p. 3. 

1966 

29. Vytauto Čekanausko varpinių piešiniai: [apie architektą V. Čekanauską ir jo pieštas medinių varpinių, 

kapų ir senkapių koplyčias] // Kraštotyra. - 1966, kn. 3, p. 76. 

30. Tvirtėjantys skulptorių žingsniai: [Šiaulių skulptorių Einaro Oso ir A. Toleikio parodos apžvalga] // 

Raudonoji vėliava. - 1966, saus. 8, p. 3. 

31. Šiauliečių ketvirtoji. Tapyba ir grafika: [analizuojami IV-oje miesto dailininkų parodoje eksponuoti 

tapytojų ir grafikų darbai] // Raudonoji vėliava. -1966, saus. 15, p. 3. 

32. Mūsų vizitinė kortelė: [aptariami miesto estetikos klausimai] // Raudonoji vėliava.-1966, vas. 13, p. 3. 

33. Ar reikalingas naujas centras?: [apie Šiaulių miesto vystymąsi ] // Raudonoji vėliava. - 1966, vas. 27, p. 

3-4. 

34. Vertina leningradiečiai: [apie šiauliečio dailininko  R. Buivydo diplominį darbą]. - Parašas: R. Vaitkus // 

Raudonoji vėliava. - 1966, vas. 27, p. 3. 

35. Apie Šiaulius visasąjunginiame leidinyje: [enciklopediniame leidinyje „Pasaulio šalių ir tautų menas“, 

rašoma apie „Aušros“ muziejų ir kitus miesto architektūrinius paminklus] // Raudonoji vėliava.-.1966, 

kovo 13, p. 3. 

36. Istorinių epopėjų kūrėjas: [Autorius supažindina su rusų tapytojo V. Surikovo gyvenimu ir kūryba] // 

Raudonoji vėliava. - 1966, kovo 19, p. 3. 

37. Neatskiriamas komponentas. J. Janonio kūrinių iliustracijos: [apie dailininkus, J. Janonio poezijos 

iliustratorius] // Raudonoji vėliava. - 1966, bal. 5, p. 3. 

38. M. Dobužinskio kūriniai Leningrade: [apie M. Dobužinskio personalinę parodą, skirtą 90-osioms gimimo 

metinėms. Rašoma apie šio menininko ryšius su Lietuvos kultūra] // Literatūra ir menas. - 1966, bal. 23, 

p. 8. 

39. Liaudies meno lobynas: [apie „Aušros“ muziejaus eksponatus] // Raudonoji vėliava. - 1966, bal. 24, p. 3. 

40. 300 kostiumų eskizų: [apie Šiaulių dramos teatro dailininkę J. Taujanskienę ir jos darbų parodą, kurioje 

eksponuojami kostiumų eskizai ] // Literatūra ir menas. - 1966, geg. 14, p. 7. 

41. Kūrybinė ataskaita: [apie parodą, kurioje teatro dail. J. Taujanskienė eksponuoja kostiumų eskizus 

spektakliams] // Raudonoji vėliava. - 1966 , geg. 17, p. 3. 

42. Įdomi grafikos sritis. Kolekcionieriaus kampelis: [apie ekslibrisus, jų paskirtį, pažintinę ir estetinę vertę] 

// Raudonoji vėliava. - 1966, geg. 22, p. 3. 
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43. Buvęs jonavietis - pasižymėjęs architektas: [apie architektą V. Čekanauską, jo gyvenimą ir kūrybą] // 

Raudonoji vėliava. - 1966, birž. 21, p. 3. 

44. Stebuklai” su mediniais stebuklais: [apie liaudies skulptūros paminklų apsaugą] // Kultūros barai - 1966, 

nr. 6, p. 36. 

45. Rašytojai - dailininkai ir dailininkai - literatai: [apie rašytojus, kurie patys iliustruodavo savo knygas] // 

Raudonoji vėliava. - 1966, liep. 9, p. 2. 

46. Ko pasigendama 8-ojo dešimtmečio knygoje: [recenzuojamas leidinys „Literatūros ir meno metraštis“. 

1966. V., „Vaga“, kn. 8, p. 5] // Literatūra ir menas. - 1966, liep. 23, p.5.  

47. Talentų bičiulis:[ apie menininką Gerardą Bagdonavičių] // Literatūra ir menas. - 1966, liep. 30, p. 8. 

48. Įdomi paroda: [apie Vilniaus kraštotyros muziejuje surengtą parodą „25 metai Lietuvos teatrui ir 

muzikai, kurioje eksponuojami ir šiauliečių menininkų darbai] // Raudonoji vėliava. - 1966, rugpj. 13, p. 

2. 

49. Gimtųjų laukų dainius: dailininko Antano Žmuidzinavičiaus netekus // Raudonoji vėliava. - 1966, rugpj. 

14, p. 3. 

50. Nauji visuomeniniai interjerai: [apie naujus miesto interjerus ir jų kūrėjus] // Raudonoji vėliava. - 1966, 

rugs. 4., p. 3. 

51. Dailininkų planai: [apie Šiaulių m. dailininkų ateities planus] // Raudonoji vėliava. - 1966, rugs. 9, p.3. 

52. Henrikas Levinas ir jo kolekcija: [apie Leningrado I. Repino dailės instituto grafikos fakulteto doc. H. 

Levino molio, senosios ir šiuolaikinės keramikos kolekciją] // Raudonoji vėliava. - 1966, lapkr. 20, p. 3. 

53. “Muravjovas-korikas 1863 m.”: [apie karikatūros –atvirutės autorių ir leidimo istoriją]. - Iliustr. // 

Kultūros barai. - 1966, nr. 11, p. 76. 

54. Į naujas meno aukštumas: [apie liaudies menininkus ir dailininkus. Gyvenusius ir kūrusius Šiauliuose] // 

Raudonoji vėliava. - 1966, gruod, 13, p. 3-4. 

55. Paveikslus kuria šešiamečiai: [apie miesto kultūros namuose atidarytą parodą, kurioje eksponuojami 

vaikų darbai] // Raudonoji vėliava. - 1966, gruod 16, p. 3. 

56. Kada saulė buvo dievas: [recenzuojama Z. Kosidovskio knygą „Kada saulė buvo dievas“. V., 1966]. - 

Parašas: R. Vaitkus // Raudonoji vėliava. - 1966, gruod. 18, p. 3. 

57. Savo temos beieškant. Kūrybiniai portretai: [apie jauno grafiko R. Buivydo kūrybą] // Raudonoji vėliava. 

- 1966, gruod. 18, p. 3. 

58. Dailės naujienos: Respublikos dailininkų suvažiavime; Šiauliečių darbai Vilniuje ir Maskvoje; 

Ekspozicijoje - studentų darbai: [apie šiauliečių menininkų darbus, eksponuotus respublikinėje teatro, 

kino ir televizijos bei respublikinėje jaunųjų dailininkų parodoje,  Lietuvos Dailininkų sąjungos VI 

suvažiavimas,  K. Preikšo pedagoginio instituto studentų ir piešimo būrelio narių dailės paroda institute] 

// Raudonoji vėliava. - 1966, gruod. 25, p. 3. 

59. Knyga apie Lietuvos parkus: [rec. knygai: A. Tauras „Lietuvos TSR parkai. V., „Mintis“, 1966, 159 p.] // 

Raudonoji vėliava. - 1966, gruod. 31, p. 3. 
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1967 

60. Knyga apie lietuvių liaudies architektūrą: [rec. knygai :Lietuvių liaudies menas. Architektūra. Kn.1. V., 

Valst. grož. lit. l-kla, 1967] // Kraštotyra. - V., 1967. - P.  254-256. 

61. Šiaulių dailės apžvalga: [dailininkų veikla, dailės vystymosi raida Šiauliuose] // Jubiliejinė dailės paroda: 

katalogas. - Šiauliai, 1967. - P. 3-6. 

62. [Vitolis Trušys] // Vitolis Trušys: paveikslai 1962-1967: katalogas. - Šiauliai, 1967. - P. 2-3. 

63. Kuria darželiečiai: [apie miesto 10-ojo vaikų lopšelio-darželio auklėtinių piešinių parodą] // Tarybinis 

mokytojas. - 1967, saus. 14, p. 4. 

64. Reikšminga sukaktis: mūsų kalendorius: [pirmųjų lietuvių dailės parodų Vilniuje ir Šiauliuose istorija] // 

Raudonoji vėliava. – 1967, saus. 20, p. 3. 

65. Tai įdomu žinoti: [trumpai apie 1863 m. sukilime dalyvavusius dailininkus, apie seniausią Lietuvos 

tapybos paminklą - trakų pilies freską, apie XIX a.  Prancūzijos dailės kryptis bei jų atstovus] // 

Raudonoji vėliava. - 1967, saus. 21, p.3. 

66. Turtėja lietuviškoji menotyra: [apžvelgiama naujausia literatūra dailės klausimais] // Raudonoji vėliava. - 

1967, vas. 4, p. 3. 

67. Eksponatai grįžta į muziejų: [apie miesto gyventojų pagalbą, karo metu saugojant meno kūrinius] // 

Raudonoji vėliava. - 1967, vas. 5, p. 4. 

68. Paroda mokykloje: [apie miesto X vid. Mokykloje organizuotą šiauliečių dailininkų kūrinių parodą]. - 

Parašas: R. Vilutis // Raudonoji vėliava. - 1967, vas. 5, p. 4. 

69. Parodos ekspozicija - taip pat menas: [apžvelgiamos Šiaulių m. kultūros namuose sausio mėn. surengtas 

parodas] // Raudonoji vėliava. - 1967, vas. 15, p. 3. 

70. Jovaro paveikslas dailininkų kūriniuose: [analizuojami Šiaulių menininkų darbai, kuriuose įamžintas 

liaudies poeto J. Krikščiūno-Jovaro paveikslas] // Raudonoji vėliava - 1967, vas. 19, p. 3. 

71. Karnavalų ir švenčių rūbas: [apie proginių švenčių ir karnavalų patalpų apipavidalinimą] - Iliustr. // 

Kultūros barai. - 1967, nr. 3, p. 47-48. 

72. Jelgavos foto meistrų menas: [apie Jelgavos fotomenininkų darbų parodą Šiaulių m. Kultūros namuose] // 

Raudonoji vėliava - 1967, kovo 5, p. 3. 

73. Pažintis su latvių liaudies menu: [apie Jelgavos liaudies meistrų parodą „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji 

vėliava. - 1967, kovo 7, p. 3. 

74. Vaikų kūrybos parodose: [nagrinėjami vaikų lopšelių-darželių , vidurinių mokyklų , zonos profesinių 

mokyklų mokinių darbus, eksponuojamus miesto parodose] // Raudonoji vėliava - 1967, kovo 15, p. 4. 

75. Pedagoginiame institute - nauja parodėlė: [apie miesto vaikų lopšelių-darželių auklėtinių parodą] –

Parašas: R. Vaitkus // Raudonoji vėliava. - 1967, kovo 26, p. 3. 

76. Parodų srautas: [parodų apžvalga] // Literatūra ir menas - 1967, bal. 1, p.1. 
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77. Dailės savaitei artėjant: [apie šiauliečių dailininkų pasiruošimą dailės savaitei] // Raudonoji vėliava. - 

1967, bal. 11, p. 3. 

78. Šiandien - dailininko diena: [apie dailininko dienos pažymėjimą mieste, supažindinama su veikiančiomis 

parodomis] - Parašas - R. Vaitkus // Raudonoji vėliava. - 1967, bal. 16, p. 4. 

79. Spalvingumu, drąsiu piešiniu: mokinių piešinių paroda: [apžvelgiama Radviliškyje V. Valsiūnienės vid. 

Mokykloje surengta rajono vidurinių ir aštuonmečių mokyklų mokinių piešinių paroda] // Komunizmo 

aušra (Radviliškis). - 1967, bal.18, p.3. 

80. Svarus dailininko žodis: [šiauliečio dailininko V. Trušio darbų, eksponuojamų parodoje, apžvalga] // 

Raudonoji vėliava. - 1967, geg. 8, p. 3. 

81. Kur ir kaip įrėminti paveikslą?: [autorius dalijasi mintimis apie tai, kaip įrėminti paveikslus atsižvelgiant 

į paveikslo meninę vertę] // Raudonoji vėliava. - 1967, geg. 17, p. 3. 

82. Dvi kultūros paminklų parodos: [apie parodas „Aušros“ muziejuje ir Šiaulių pedagoginiame institute] // 

Raudonoji vėliava. - 1967, geg.20, p. 3. 

83. Šiauliečiai ruošiasi parodai: [informacija apie numatomą organizuoti parodą, kurioje dalyvaus dailininkai 

savo gyvenimu ar kūrybine veikla susiję su Šiauliais]. - Autorius nenurodytas // Literatūra ir menas. - 

1967, geg. 20, p. 15. 

84. Moksleivių kūrybos parodoje apsilankius: [apie miesto mokyklų moksleivių piešinių parodą Šiaulių 

kultūros namuose] // Raudonoji vėliava. - 1967, geg. 28, p. 3. 

85. Kišiniove ir Daugpilyje: [apie lietuviškų suvenyrų parodą Kišiniove ir V. Trušio tapybos darbų parodą 

Daugpilyje]. - Parašas: R. Vytenis // Raudonoji vėliava. - 1967, geg. 30, p. 3. 

86. Akvarelės paroda: [apie K. Preikšo pedagoginio instituto dėstytojų - tapytojų darbų parodą]. - Parašas: R. 

Vaitkus // Raudonoji vėliava - 1967, birž. 9, p. 3. 

87. Panevėžiečių paroda:[Panevėžio foto klubo narių kūrybos paroda]. - Mūsų inf. // Raudonoji vėliava - 

1967, birž.17, p. 1. 

88. Realistinė L. Kazoko kūryba: [apie kūrybinę ir pedagoginę lietuvių dailininko veiklą] // Raudonoji 

vėliava.- 1967, birž.17, p. 3. 

89. Septynios parodos: [1967 metais K. Preikšo pedagoginiame institute vykusių parodų apžvalga] // 

Tarybinis mokytojas. - 1967, birž. 17, p. 3. 

90. Ruošiamasi jubiliejinei dailės paroda: [miesto dailininkų kūryba, sutinkant jubiliejinę Šiaulių dailės 

parodą] // Raudonoji vėliava. - 1967, birž.21, p. 3. 

91. Aktyviausi korespondentai apie laikraštį ir save: [apie meninį gyvenimą mieste, laikraščio darbą 

populiarinant meną]. - Portr. // Raudonoji vėliava. - 1967, birž.25, p. 3. 

92. Šiandien “Aušros” muziejuje: [apie jubiliejinę parodą, kurioje dalyvauja 28 Šiaulių, Kauno ir Vilniaus 

dailininkai]. - Parašas: R. Vitkus // Raudonoji vėliava. - 1967, birž. 25, p. 1. 

93. Pirmosios parodos Šiauliuose: [parodos Šiauliuose iki pirmojo pasaulinio karo] // Raudonoji vėliava. - 

1967, birž. 28, p. 3. 
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94. Aplankykime parodą Šiauliuose: [informacija apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje veikiančią jubiliejinę 

dailės parodą] // Tarybinis balsas (Joniškis). - 1967, liep. 4. 

95. Tapyba jubiliejinėje: [nagrinėjamas parodoje dalyvavusių dailininkų kūrybos pobūdis, jų vieta lietuvių 

dailės istorijoje] // Raudonoji vėliava. - 1967, liep. 9, p. 4. 

96. Kūrybinė ataskaita: [apie šiauliečių dailininkų ir K. Preikšo pedagoginio instituto studentų parodas]. - 

R.V. informacija // Raudonoji vėliava. - 1967, liep.13, p. 1. 

97. Įdomi dailės paroda: [Šiaulių „Aušros“ muziejuje Šiaulių ir aplinkinių raj. dailininkų jubiliejinė paroda] 

// Auksinė varpa (Pakruojis). - 1967, liep. 15, p. 3. 

98. Skulptūra, grafika ir taikomoji dailė jubiliejinėje: [apžvelgiama jubiliejinė Šiaulių dailės paroda]. - 

Rubrika: Menotyrininkas recenzuoja // Raudonoji vėliava. - 1967, liep.19, p. 3. 

99. Naujieji miesto interjerai: [supažindinama su naujais miesto pastatų interjerais ir jų kūrėjais] // Raudonoji 

vėliava. - 1967, rugpj. 2, p. 3. 

100. Kokia turėtų būti kino reklama?: [menotyrininkas V. Rimkus komentuoja kino reklamos būklė mieste, 

jos trūkumus ir reklamos pagerinimo būdus] // Raudonoji vėliava.-.1967, rugpj. 3, p. 3. 

101. Platūs liaudies meno toliai: [šiauliečių liaudies menininkų pasirodymas jubiliejinėje liaudies meno 

parodoje]  

// Raudonoji vėliava. - 1967, rugpj. 29, p. 1. 

102. Kultūrinė kronika: Pasisekusi paroda; Miesto mokytojų darbai; Šiauliai architektūros parodoje: [apie 

V. Trušio tapybos parodą Latvijoje, šiauliečių darbus III respublikinėje piešimo mokytojų kūrybos 

parodoje ir jubiliejinę Lietuvos architektūros parodą bei joje eksponuojamus šiauliečių architektų darbus] 

// Raudonoji vėliava. - 1967, rugpj. 30, p. 3. 

103. Šiauliai. Mintys jubiliejinėje parodoje: [apie šiauliečių jubiliejinę dailės parodą] // Literatūra ir menas. 

- 1967, rugs. 2, p.2-3. 

104. Parodos aptarimas: [apie „Aušros“ muziejuje vykusį jubiliejinės dailės parodos aptarimą] // Raudonoji 

vėliava. - 1967, rugs. 5, p. 1. 

105. Dailininkai - jubiliatai: [apie T. Kulakausko ir L. Katino gyvenimą ir kūrybą] // Raudonoji vėliava. - 

1967, rugs. 21, p. 3. 

106. Petro Stausko akvarelės: [apie personalinę parodą Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji vėliava. - 

1967, rugs. 22, p. 3. 

107. Šiauliuose. Parodų salėse: [apie „Aušros“ muziejuje surengtas parodas: kauniečio tapytojo P. Stausko 

akvarelių parodą ir lietuvių grafikos parodą] // Literatūra ir menas. - 1967, rugs. 30, p.5. 

108. Dailės kronika: [apie dailės parodas, miesto dailininkų kūrybą, naujai išleistą jubiliejinį grafikos 

aplanką „Gyvenimo žingsniai“] // Raudonoji vėliava.- 1967, spal. 4, p. 3. 

109. Liaudies menininkės jubiliejus: [apie liaudies menininkės T. Sutkevičienės tekstilės darbų parodą 

Šiauliuose 50 metų jubiliejaus proga] // Raudonoji vėliava. - 1967, spal. 21, p. 3. 
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110. Iškalbingos šaknys: [apie liaudies menininką  Z. Vaišvilą]. - Rubrika: Respublikos mokyklose // 

Tarybinis mokytojas. - 1967, spal. 21, p. 1. 

111. Laisvalaikiu - paveikslai: [apie Šiaulių mokytojų piešinių parodą] // Raudonoji vėliava. - 1967, lapkr. 

1, p. 3. 

112. Svečiuose - dailininkas V. Valius: [apie vilniečio grafiko viešnagę K. Preikšo pedagoginiame institute] 

// Raudonoji vėliava. - 1967, lapkr. 3, p. 3. 

113. Trumpai: [K. Preikšo institute organizuota parodėlė, kurioje savo darbus eksponuoja piešimo, 

braižybos ir rankų darbų specialybės pirmakursiai] // Raudonoji vėliava. - 1967, lapkr. 14, p. 1. 

1968 

114. Lietuvių akvarelės vystymosi tendencijos: [apie akvarelės, kaip atskiros dailės šakos vystymąsi] - 

Mokslinės-metodinės konferencijos pranešimų medžiaga. - Šiauliai: Pedagoginis inst., 1968. - P.30-31. 

115. Lietuvių liaudies skulptūros meninis vaizdas: [apie skirtumus tarp senosios ir šiuolaikinės liaudies 

skulptūros, apžvelgiama tematika, siužetai, vystymosi tendencijos] // Mokslinės-metodinės konferencijos 
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1968, liep. 27, p. 3. 

150. V. Šleivytės gėlių pasaulyje: [apie dail. V. Šleivytės kūrinių parodą Šiauliuose, apie dailininkės 
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parodą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1968, rugs. 17, p. 1. 

157. Atidaroma paroda: [apie „Aušros“ muziejuje atidaromą didelę dailės parodą]. - Parašas: R. Vitaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1968, rugs. 28, p.1. 

158. Paroda, skirta VLKJS jubiliejui : [jaunųjų dailininkų paroda „Aušros muziejuje“]. - R.V. informacija // 

Raudonoji vėliava. - 1968, spal. 3, p. 1. 



27 
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V. Trušio svečiavimąsi Kryme, Gurzufo dailininkų kūrybos namuose]. - R.V. informacija // Raudonoji 

vėliava. - 1968, gruod. 20, p. 1. 
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Raudonoji vėliava. - 1969, kovo 20, p. 1. 

212. Tolimojoje Riazanėje: [apie šiauliečių spektaklį „Sniego karalaitė“, pastatytą Riazanės jaunojo žiūrovo 

teatre ir tapytoją J. Taujanskienę] // Raudonoji vėliava. - 1969, kovo 22, p. 2. 

213. Dailininkų susitikimai: [šiauliečiai dailininkai susitiko su Bazilionų vidurinės mokyklos mokiniais ir 

mokytojais]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, kovo 28, p. 4. 

214. Naujos parodos: [apie „Aušros „ muziejuje eksponuojamas joniškiečio mokytojo J. Vainausko ir 

dailininkų A. Eigminaitės ir V. Trušio parodas]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, kovo 

29, p. 3. 

215. Dovana mokyklai: [Šiaulių dailininkai padovanojo savo darbų Bazilionų vidurinei mokyklai]. - Be 

parašo // Literatūra ir menas. - 1969, kovo 29, p. 2. 

216. Riazanės Jaunojo žiūrovo teatro...: [apie Riazanėje vykstantį šiauliečių spektaklį „Sniego karalaitė“, 

kuriam dekoracijas sukūrė teatro dailininkė J. Taujanskienė // Literatūra ir menas. - 1969, kovo 29, p.15. 

217. [Dailės paroda „Aušroje“]: [Šiaulių „Aušros“ muziejuje atidarytą parodą, kurioje dalyvauja 15 

šiauliečių dailininkų] // Kultūros barai. - 1969, nr. 4, p. 73. 

218. Dailininkų dovana: [apie respublikos dailininkų ryšius su  Bazilionų mokykla ir padovanotus darbus 

mokyklos galerijai] // Tarybinis mokytojas. - 1969, bal. 2, p. 1. 

219. Dailininkas ir mokykla: [jaunų dailininkų paruošimo mokyklose klausimai] // Tarybinis mokytojas. - 

1969, bal. 4, p. 4. 

220. Fantazijos pasaulyje: [apie dailės mokytojo J. Vainausko dekoratyvinių darbų parodą Šiauliuose 

„Aušros“ muziejuje]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1969, bal. 5, p. 4. 

221. Venkime schemos: [apie dailės ir architektūros sintezę] // Literatūra ir menas. - 1969, bal. 5, p.4. 

222. Naujos parodos (A. Eigminaitės, V. Trušio, J. Vainausko kūrybos parodos „Aušros“ muziejuje]. - 

Autorius nenurodytas // Literatūra ir menas. - 1969, bal. 5, p.15. 

223. Marmurinės mūzos: meno šedevrai šalia mūsų: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomas nežinomo 

autoriaus skulptūras] // Raudonoji vėliava. - 1969, bal. 13, p. 3, 4. 

224. Lietuvai - visas numeris: [apie Lietuvos meną žurnale „Dekorativnoje iskustvo SSSR“]. - Parašas: 

Vytenis // Raudonoji vėliava. - 1969, bal. 16, p. 3. 

225. “Muziejai ir paminklai”: [Informacinio pobūdžio recenzijoje supažindinama su leidinio straipsniais] - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, bal. 18, p. 3. 

226. Trumpai: [Vilniuje „Vilniaus“ kino teatre eksponuojami V. Trušio darbai iš Krymo ciklo]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, bal 29, p. 1. 

227. [Šiauliečių parodos]: [Šiauliuose atidaryta V. Trušio paroda „Kelionių etiudai - 68“, A. Eigminaitės 

drobių ir joniškiečio piešimo mokytojo J. Vainausko dekoratyvinės dailės darbų parodos]// Kultūros 

barai. - 1969, nr. 5, p. 73. 
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228. Dailininkas, mokslininkas ir išradėjas: [dailininko, išradėjo Leonardo da Vinči mirties 450-osioms 

metinėms]. - Rubrika: Mūsų kalendorius // Raudonoji vėliava - 1969, geg. 2, p. 3. 

229. Dvi dailininkų parodos: [apie „Aušros“ muziejuje atidarytas šiauliečių dailininkų V. Trušio ir A. 

Eigminaitės kūrybos parodas]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 6, p. 4. 

230. Iš meno pasaulio: [autorius supažindina su užsienio meno įvairenybėmis, aiškina kai kuriuos dailės 

terminus]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 6, p. 4. 

231. Piramidžių šalies menas: nauji dailės leidiniai: [knygos I. Andriulytė-Aleksienė. Senojo Egipto dailė. 

V., 1968, 66 p. recenzija] // Literatūra ir menas. - 1969, geg.9, p. 10. 

232. “Saulės mūšis”: [apie Aldonos ir Antano Visockų keramikinį dailės kūrinį]. - Iliustr. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 13, p. 4. 

233. Miesto dailininkai - rajono žemdirbiams: [Vitolio ir Romo Trušių dekoratyviniai darbai Meškuičių 

kultūros namuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 20, p. 4. 

234. L. Stalevičienės akvarelės: [„Saulės“ kino teatre eksponuojamos akvarelės]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 21, p. 3. 

235. Parodos institute: [foto mėgėjų būrelio nuotraukų ir Šiaulių pedagoginio instituto studento V. 

Stankevičiaus tapybos parodos]. – Autorius nenurodytas // Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 21, p. 3. 

236. Tekančios saulės šalies menas: [„Aušros muziejaus“ fondo japoniškų graviūrų kolekcija]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 24, p. 4. 

237. Šiauliuose:[trumpai apie dailėtyrininkės L. Stalevičienės personalinę parodą “Saulės“ kino teatre, 

vaikų dailės mokyklos auklėtinių piešinių, keramikos ir ŠPI studentų meninės fotografijos parodas] - 

Parašas: R.V. // Literatūra ir menas. - 1969, geg. 24, p. 15. 

238. Moksleivių piešinių parodoje apsilankius: [apie miesto mokyklų moksleivių parodą Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje] // Raudonoji vėliava. - 1969, geg. 31, p.2, 3. 

239. Liaudies dailininkas: [rusų dailininko ir muziko V. Polenovo visuomeninė veikla ir kūryba]. - Parašas: 

V. Rimaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 4, p. 4. 

240. Tapytojas A. Samuolis: [gyvenimas ir kūrybinė biografija]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. 

- 1969, birž. 4, p. 4. 

241. Nauja parodėlė: [trumpai apie Šiaulių pedagoginio instituto pradinių klasių mokytojų specialybės IV 

kurso studentų piešinių parodą]. - Parašas: R. Vikšraitis // Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 4, p. 2. 

242. Dailės mokyklos ataskaita: [apie „Aušros muziejuje veikiančią vaikų dailės mokyklos antrąją metinę 

parodą-ataskaitą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 6, p. 4. 

243. Kūryba trykšta gyvenimu: [apie rusų dailininką K. Savickį ir  ispanų dailininką Diegą Velaskezą] // 

Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 7, p. 3. 

244. Dailininkas, mokytojas, vaikas: [apie grožinės vaikų literatūros iliustracijas] // Literatūra ir menas. - 

1969, birž. 7, p. 12. 
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245. Akvarelės parodėlėse: [aptariamos studento R. Bulavo ir moksleivės D. Benešiūnaitės darbų parodos] - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 12, p. 2. 

246. Dailininkas-komunaras: Gustavo Kurbės 150-mečiui :[ prancūzų dailininko realisto tapybos ypatybės]. 

- Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 17, p. 4. 

247. Lenkijoje - G. Bagdonavičiaus darbai:[ G. Bagdonavičiaus ekslibrisai, eksponuoti lietuviško ekslibriso 

parodoje Lenkijoje]. - Parašas: R. Vitartas // Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 18, p. 1. 

248. [Kupiškio kraštotyros muziejuje...]: [trumpai apie Kupiškio kraštotyros muziejuje veikiančią šiauliečio 

dailininko Vitolio Trušio akvarelių parodą]. - Parašas: R. Vitartas // Raudonoji vėliava. - 1969,birž. 18, p. 

1. 

249. [VDR dienraštis “Neues Deutschland”]: [žinutė apie dienraštyje išspausdintą K. Hepkės ir K. 

Šeneverko straipsnį, skirtą monumentaliosios dailės parodai Maskvoje]. - Be parašo // Literatūra ir 

menas. - 1969, birž. 21, p.15. 

250. Dailininkų forume: [apie Vilniuje vykusį Lietuvos dailininkų suvažiavimą] // Raudonoji vėliava. - 

1969, birž. 25, p. 4. 

251. Apie Šiaulių kultūrinį gyvenimą: [faktai apie Šiaulių kultūrinį gyvenimą aprašomi  vienuoliktoje 

„Literatūros ir meno“ knygoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, birž. 25, p. 4. 

252. [Paroda „Aušros“ muziejuje...]: [vaikų dailės mokyklos auklėtinių kūrybos paroda]. - Rubrika: 

Kultūrinio gyvenimo panorama. – Autorius nenurodytas // Kultūros barai. - 1969, nr. 7, p. 73. 

253. [Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute...]: [studento V. Stankovičiaus tapybos paroda]. - Rubrika: 

Kultūrinio gyvenimo panorama. – Autorius nenurodytas // Kultūros barai. - 1969, nr. 7, p. 73. 

254. R. Buivydo piešiniai: [„Saulės“ kino teatre - šiauliečio grafiko Rimo Buivydo piešinių paroda] // 

Raudonoji vėliava. - 1969, liep. 5, p. 3. 

255. Apie Kurtuvėnų paminklą: [dvarininkų Rimgailų antkapio-skulptūros Kurtuvėnų kapinėse istorija] // 

Raudonoji vėliava. - 1969, liep. 9, p. 4. 

256. Hetitų imperijos paslaptys: [apie knygą : „Zamarovskis V. Hetitų imperijos paslaptys.- V., 1969, 251 

p.“] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, liep. 11, p. 4. 

257. A. Savicko kūrybos parodoje: [apie tapytojo A. Savicko kūrybos parodą „Aušros“ muziejuje, 

visuomeninę bei kūrybinę dailininko veiklą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1969, liep. 16, p. 4. 

258. Senosios dailės paroda: [senosios tapybos ir grafikos darbų ekspozicija „Aušros“ muziejuje]. - Iliustr. 

// Raudonoji vėliava. - 1969, liep. 19, priedas „Jovarėlis“, p. 1,2. 

259. Respublikinių premijų laureatai - buvę šiauliečiai: [respublikinių premijų laureatai mokslo, technikos, 

literatūros ir meno srityse]. - Parašas: R. Vytaitis  // Raudonoji vėliava. - 1969, liep. 30, p. 4. 

260. Nauji dekoratyvinės dailės darbai: [nauji monumentaliosios dekoratyvinės dailės kūriniai ir jų autoriai]  

// Raudonoji vėliava. - 1969, liep. 31, p. 4. 
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261. [Šiaulių „Aušros“ muziejuje dvi parodos]: [A. Savicko piešinių bei tapybos ir muziejaus fonduose 

saugomų Vakarų Europos ir Lietuvos senosios dailės kūrinių parodos] // Kultūros barai. - 1969, nr. 8, p. 

68. 

262. Monumentalioji dailė Meškuičiuose: [šiauliečių dailininkų Vitolio ir Romo Trušių dekoratyvinis pano 

Meškuičių kultūros namuose]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1969, rugpj. 2, p. 5. 

263. Šiauliečiai dailės albume: [naujai išleistame dailės albume šiauliečių - tekstilininkės I. Kaziukaitytės 

kilimo „Kaukės“, A. Nistelienės sukurtas vaikų kavinės „Sigutė“ vaizdas su dail. M. Ladygaitės-

Vildžiūnienės dekoratyviniu pano reprodukcijos]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava - 1969, 

rugpj. 12, p. 4. 

264. Belgų dailininkų kūrinys: [J.V. Genisono kūrinys, eksponuojamas Šiaulių „Aušros“ muziejuje]. - 

Rubrika: Meno šedevrai šalia mūsų // Raudonoji vėliava. - 1969, rugpj. 19, p. 3. 

265. Tėvas bara dukterį: [italų dailininko Arturo Ričio paveikslas Šiaulių „Aušros‘ muziejuje] . - Rubrika: 

Meno šedevrai šalia mūsų // Raudonoji vėliava. - 1969, rugpj. 23, p. 4. 

266. Du Mikalojaus Katkaus laiškai: [iki šiol neskelbti lietuvių etnografo, literato ir liaudies švietėjo M. 

Katkaus laiškai]. - Rubrika: Istorinės praeities puslapiai // Raudonoji vėliava. - 1969, rugpj. 30, p. 4. 

267. Alvira Eigminaitė: [apie Šiaulių pedagoginio instituto dėstytoją dailininkę A. Eigminaitę]. - Iliustr. - 

Rubrika: Mūsų galerija //Jaunimo gretos. - 1969, nr. 9, p. 2. 

268. A. Tyčinos paroda “Aušroje”: [baltarusių grafiko gyvenimas ir kūryba, apžvelgiama „Aušros“ 

muziejuje surengta dailininko personalinė paroda]. - Parašas: V.R. // Literatūra ir menas. - 1969, rugs. 6, 

p.12. 

269. Anatolijaus Tyčinos darbai: [Baltarusijos dailininko paroda Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji 

vėliava. - 1969, rugs. 11, p. 4. 

270. Bazilionų bankininkai: [apie XIX a. pab. Šiaulių raj. Bazilionų miestelio bankus ir jų steigėjus]. - 

Rubrika: Iš praeities // Leninietis. - 1969, rugs. 18, p. 3. 

271. Muzikantas... mokyklos kieme: [apie A. Toleikio dekoratyvinę liaudies muzikanto skulptūrą, kuri 

papuošė vaikų muzikos mokyklos kiemą] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, rugs. 23, p. 

1. 

272. Talino parodoje: [Taline atidaryta lietuvių skulptūros paroda, kurioje dalyvauja ir šiaulietis skulptorius 

K. Kasperavičius]. - Parašas: R. Vytenis // Raudonoji vėliava. - 1969, rugs. 24, p. 4. 

273. Nežinomi M. Katkaus laiškai: [menotyrininkas V. Rimkus rašo apie LTSR valst. archyvo Šiaulių 

filiale jo rastus dar nežinomus žymaus etnografo, agronomo laiškus]. - Be parašo // Tiesa. - 1969, rugs. 

27, p. 6. 

274. [Dailininko A. Tyčinos paroda]: [Šiaulių „Aušros‘ muziejuje atidaryta baltarusių dailininko estampų, 

knyginės grafikos ir ekslibrisų paroda]. - Rubrika: „Kultūrinio gyvenimo panorama“ // Kultūros barai. - 

1969, nr. 10, p. 7. 
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275. Didysis olandas: [apie Rembrandto Harmenso van Reino kūrybą - dailininko mirties 300-osioms 

metinėms] // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 3, p. 4. 

276. S. Katausko ekslibrisai: [dailininko ekslibrisų paroda Šiaulių „Palydovo“ kino teatre]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 4, p. 4. 

277. Šiauliuose kuriamas paminklas Leninui: [apie šiauliečių skulptorių A. Toleikio ir D. Lukoševičiaus 

kuriamą paminklą]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 4, p. 1. 

278. Stasio Budrio knygos apie lietuvių skulptorius: [knygos, skirtos skulptoriams S. Pundziui ir B. 

Vyšniauskui] // Raudonoji vėliava. - 1969, spal.7, p. 2. 

279. Venecija... Šiauliuose?: skaitytojo feljetonas: [apie statybininkų darbo trūkumus] // Raudonoji vėliava. 

- 1969, spal. 9, p. 4. 

280. Paminklas Leninui: [šiauliečiai skulptoriai A. Toleikis ir D. Lukoševičius kuria Lenino paminką]. - 

Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Leninietis. - 1969, spal. 9, p. 1. 

281. Parodų salėse - “Dailė” ir “Dovana”: [apie Kauno „Dailės“ kombinato Šiaulių ir Kauno zonų liaudies 

meistrų kūrybos ir suvenyrų gamybos įmonių susivienijimo „Dovana“ gaminių parodą Šiauliuose] // 

Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 11, priedas „Jovarėlis“, p. 2. 

282. Eksponuoja kuršėniečiai: [mokytojo dienos proga miesto kultūros namuose suruošta paroda]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 15, p. 4. 

283. Liaudies meno parodos Šiauliuose:[trumpa liaudies parodų rengimo istorija Šiauliuose] // Raudonoji 

vėliava. - 1969, spal.16, p. 4. 

284. Paminėjo Rembrandtą: [Šiaulių pedagoginiame institute paminėta olandų dailininko 300 metų mirties 

sukaktis]. - R.V. informacija // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 16, p. 4. 

285. Dailininkų sąjungos skyrius: [Vilniuje vyko Dailininkų sąjungos valdybos plenumas, kuriame buvo 

nutarta įsteigti zoninį Dailininkų sąjungos skyrių]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, 

spal. 22, p. 1. 

286. Atviruko šimtmetis: [Kaune suruošta didelė atvirukų paroda, skirta pirmojo pasaulyje atviruko 

šimtmečiui pažymėti]. - Parašas: V. Rimvydis // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 22, p. 1. 

287. Dailės parodai: [šiauliečių dailininkų pasiruošimas dailės parodai]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1969, spal. 22, p. 2. 

288. A. Eigminaitės piešiniai: [apie Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojos - dailininkės piešinių parodą 

„Saulės“ kino teatre] // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 24, p. 2. 

289. Dailės parodai: [apie dailininkų darbus, skirtus Lenino 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui]. - R.V. 

informacija // Leninietis. - 1969, spal. 25, p. 2. 

290. A. Tyčinos parodos atgarsiai: [supažindinama su dailės paroda „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji 

vėliava. - 1969, spal. 28, p. 1. 
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291. Šiaulių teatras 1940-41 metais: [apie knygą: Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 5 : Tarybinio meno keliu. - 

Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1968. - 270 p., kurioje minimas Šiaulių dramos teatras]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 28, p. 4. 

292. Meilė menui: [apžvelgiami Kuršėnų vaikų namų auklėtinių pasiekimai vaizduojamoje dailėje] // 

Leninietis. - 1969, spal. 30, p. 3. 

293. Du aukso obuoliai: [apie lietuvių grafikus - A. Steponavičių ir B. Žilytę, gavusius tarptautinį 

apdovanojimą už geriausias iliustracijas vaikams] // Raudonoji vėliava. - 1969, spal. 31, p. 2. 

294. Naujas dekoratyvinis darbas: [naujas III aštuonmetės mokyklos priestatas pasipuošė dailininko V. 

Trušio sgrafitu iš trisluoksnio spalvoto tinko] // Raudonoji vėliava. - 1969, lapkr. 13, p. 1. 

295. K. Vaičiulio karikatūros: [apžvelgiamos Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumo studento 

karikatūros] // Raudonoji vėliava. - 1969, lapkr. 14, p. 4. 

296. Visockų raiteliai: [naujas keramikinis pano miesto restorane-valgykloje „Žemaitis“. Pano kūrėjai A.A. 

Visockai] // Raudonoji vėliava. - 1969, lapkr. 15, p. 3. 

297. Atidaroma dailės paroda: [Šiaulių „Aušros muziejuje atidaroma Šiaulių dailininkų kūrybos paroda, 

skirta V. Lenino 100-osioms gimimo metinėms]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1969, lapkr. 22, p. 1. 

298. Atidaryta dailės paroda: [atidaryta paroda Lenino 100-osioms gimimo metinėms]: Parašas: R. Vytaitis 

// Raudonoji vėliava. - 1969, lapkr. 25, p. 1. 

299. Su Šiaulių herbo kūrėju atsisveikinus: [apie grafiko Arūno Tarabildos kūrybinį kelią ir darbą, atkuriant 

Šiaulių m. herbą] // Raudonoji vėliava. - 1969, lapkr. 26, p. 3. 

300. Ir nulipdė Jonas Molinį uzboną...: [apie 1968 m. pabaigoje „Aušros“ muziejuje suruoštą liaudies meno 

parodą ir joje dalyvavusį keramiką J. Paulauską]. - Iliustr. // Leninietis. - 1969, lapkr. 27, p. 3. 

301. Naujas “Tiesos” rūbas: [supažindinama su „Tiesos“ kino teatro rekonstrukcija ir jo autoriais] // 

Raudonoji vėliava. - 1969, gruod. 5, p. 4. 

302. Vilniaus dailės muziejuje: [XX a. garsių ir pamirštų lietuvių dailininkų dailės ekspozicija] // Raudonoji 

vėliava. - 1969, gruod. 9, p. 4. 

303. Petras Aleksandravičius Šiauliuose: [apžvelgiama kūrybinė ir pedagoginė skulptoriaus veikla 

Šiauliuose] // Raudonoji vėliava. - 1969, gruod. 13, priedas „Jovarėlis“, p. 2. 

304. Ekspozicija “Tiesoje”: [Šiauliuose pradėjo veikti rekonstruotas kino teatras „Tiesa“. Jame įrengta 

parodų salė, kur eksponuojama dail. V. Tribandžio drobės ir akvarelės]. - Parašas: V.R.  // Literatūra ir 

menas. - 1969, gruod. 13, p. 3. 

305. Stiprėja jėgos - auga reikalavimai: [apie „Aušros“ muziejuje atidarytą dailės parodą, analizuojama 

dailininkų kūrybą]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1969, gruod. 13, p. 11. 

306. Studentų dailės parodėlės: [K. Preikšo pedagoginiame institute surengtos ikimokyklinio auklėjimo ir 

piešimo specialybės studentų parodos]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, gruod.16, p. 4. 



36 
 

307. Mintys iš dailininkų parodos:[apie šiauliečių dailininkų parodą „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji 

vėliava. - 1969, gruod. 23, p. 3. 

308. Juostoms skirta knyga: [Lietuvių liaudies menas. Juostos /Albumas/. V., Vaga, 1969, 196 p.]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1969, gruod. 24, p. 2. 

309. [Pasirodė 12-oji “Dailės” knyga...]: [knygoje šiauliečio skulptoriaus K. Kasparavičiaus iš granito 

iškalto darbo „Senelė su anūku“, nuotrauka] - R.V. informacija // Raudonoji vėliava. - 1969, gruod. 27, p. 

1. 

310. “Saulės” kino teatre: [vaikų dailės mokyklos moksleivių peizažai, natiurmortai ir kiti piešiniai]. - R.V. 

informacija // Raudonoji vėliava. - 1969, gruod. 27, p. 1. 

311. Pranui Gudynui - 50: [gyvenimo ir veiklos apžvalga] // Raudonoji vėliava. - 1969, gruod. 30, p. 3. 

1970 

312. Japonų graviūrų rinkinys Šiaulių „Aušros“ muziejuje: [apie „Aušros“ muziejuje saugomą 21 kūrinį iš 

japonų graviūrų kolekcijos] // Tarpmokyklinės mokslinės-metodinės konferencijos, skirtos V. Lenino 

100-osioms gimimo metinėms, pranešimų medžiaga. - Šiauliai: Pedagoginis institutas, 1970. - P. 142-

143. 

313. Tarp kaimo inteligentų. Pluoštelis mano motinos Apolonijos Budrikaitės-Rimkienės prisiminimų: 

[menotyrininko V. Rimkaus užrašyti jo motinos prisiminimai apie dailininką J. Vienožinskį].// Justinas 

Vienožinskis. - V.: Vaga, 1970. - P.288. 

314. Vilniaus dailės muziejaus ir Šiaulių “Aušros” muziejaus akvarelių rinkiniai // Tarpmokyklinės 

mokslinės-metodinės konferencijos, skirtos V. Lenino 100-osioms gimimo metinėms medžiaga. - 

Šiauliai: Pedagoginis institutas. - 1970. - P. 130-131. 

315. [Visockis Antanas]: [apie šiauliečio dailininko gyvenimą ir kūrybą] // Antanas Visockis: dailės darbų 

paroda: katalogas. - Šiauliai, 1970. - P. 2 

316. [Ieva Stambrauskaitė-Benešiūnienė]: [dailininkės gyvenimo, pedagoginės ir kūrybinės veiklos 

apžvalga] // Ieva Benešiūnienė: paroda: katalogas. - Šiauliai, 1970. - P. 2. 

317. “Aušros” muziejaus akvarelės: [apibūdinamos „Aušros“ muziejuje aplankuose drauge su piešiniais ir 

graviūromis saugomos akvarelės] // Muziejai ir paminklai, 1970, p. 29. 

318. Du Mikalojaus Katkaus laiškai: [skelbiami iki tol nežinomi lietuvių etnografo, literato, švietėjo M. 

Katkaus laiškai] // Kraštotyra. - [Kn. 6]1970, p. 312-313. 

319. Šiauliečių parodos - jubiliejui: [apžvelgiamos Lenino jubiliejui skirtos dailės ekspozicijos] // Kultūros 

barai. - 1970, nr. 1, p.70. 

320. “Aušroje” - liaudies menas: [liaudies meno paroda V. Lenino gimimo 100-osioms metinėms] // 

Raudonoji vėliava. - 1970, saus. 7, p. 4. 

321. Daina žmogui: [apie meninės fotografijos tradicijas Šiauliuose ir apie parodą, kurioje dalyvauja 7 

respublikos foto klubai]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1970, saus. 9, p. 4. 



37 
 

322. Parodos, parodos...: [1969 m. Šiauliuose vykusių dailės ir liaudies meno parodų apžvalga] // Raudonoji 

vėliava. - 1970, saus. 14, p. 4. 

323. Supažindiname: Vytautas Tribandis: [„Tiesos“ kino teatre surengta pirmoji personalinė dailininko 

darbų paroda - aliejinės tapybos paveikslai ir akvarelės] // Raudonoji vėliava. - 1970, saus. 20, p. 3. 

324. Mokyklų kraštotyros parodoje: [apie „Aušros muziejuje surengtą miesto mokyklų kraštotyros būrelių 

darbų parodą] // Raudonoji vėliava. - 1970, saus. 21, p. 4. 

325. Dailininkai - rajono žemdirbiams: [supažindinama su šiauliečių dailininkų darbais, puošiančiais 

Meškuičių kultūros namų salę ir fojė, Gruzdžių restoraną „Apynėlis“ ir kt.] // Leninietis. - 1970, saus. 27, 

p. 3. 

326. Šiauliai - respublikinėje: [respublikinėje dailės parodoje „Lenino keliu“ Šiaulių dailę atstovauja R. 

Buivydas, H. Počiuipaitė ir A. Eigminaitė]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, saus. 28, 

p. 3. 

327. Garbingas jubiliejus: [apie lietuvių dailėtyrininką Paulių Galaunę, atšventusį 80-metį] // Raudonoji 

vėliava. - 1970, saus. 29, p. 4. 

328. Disertacija apie lietuvių grafiką: [vilnietė dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė apgynė meno mokslų 

kandidatinę disertaciją „Liaudies kūrybos tradicijos lietuvių grafikoje“, kurioje minima šiauliečio G. 

Bagdonavičiaus kūryba]. - Parašas: R. Vytenis. // Raudonoji vėliava. - 1970, saus. 29, p. 4. 

329. Šiaulių dailininkai ir jų darbai: [supažindinama su Šiaulių dailininkais, jų kūryba bei veikla] // Auksinė 

varpa (Pakruojis). - 1970, vas. 12. 

330. Daina žmogui: [apie Šiaulių m. meninės fotografijos tradicijas ir foto parodą, kurioje dalyvauja 7 

respublikos foto klubai] // Auksinė varpa (Pakruojis). - 1970, vas. 12. 

331. Susitikimas teatre:[miesto dailininkų susitikimas su teatro aktoriais]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1970, vas. 18, p. 1. 

332. Vilniuje apie šiauliečius: [apie šiauliečių dailininkų: A. Toleikio, D. Lukoševičiaus, G. Bagdonavičiaus 

ir R. Buivydo darbus] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, vas. 27, p. 4. 

333. Paroda - pardavimas: [„Tiesos“ kino teatre atidaryta šiauliečių dailininkų paveikslų paroda-

pardavimas]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, vas. 28, p. 3.. 

334. Indėnai su tomahaukais ir be jų: [apie knygą: Stinglas M., Indėnai be tomahaukų. - V.: Vaga. - 1969, 

408 p.]. - Rubrika: Skaitytojai apie knygas // Raudonoji vėliava. - 1970, vas. 28, p. 3. 

335. Dailininkai - aktorių svečiai: [Šiaulių dramos teatro aktorių susitikimas su miesto dailininkais] - 

Parašas: V.R. // Literatūra ir menas. - 1970, vas. 28, p.2  

336. Šiaulių moterys dailininkės: [pasakojama apie šiauliečių moterų dailininkių gyvenimą ir kūrybą nuo 

1920 m.] // Raudonoji vėliava. - 1970, kovo 7, p. 4. 

337. Dekoratyviniai darbai: [Šiaulių dailininkų darbai miesto 10 vid. m-klos vestibiuliui, restoranui „Milda“ 

ir kt. interjerams] // Raudonoji vėliava. - 1970, kovo 13, p. 4. 



38 
 

338. Latvių jubiliejinė: [apie Latvijos vaizduojamosios dailės parodą Rygoje] // Literatūra ir menas. - 1970, 

kovo 28, p. 9. 

339. Atsižvelkime į dailininko poreikius: laiškas red.: [dėl kūrybinių dirbtuvių Šiaulių dailininkams stokos] 

// Tiesa. - 1970, kovo 28, p. 4. 

340. Japonų graviūrų rinkinys Šiaulių muziejuje “Aušra”: [apie „Aušros“ muziejuje saugomą 21 kūrinį iš 

japonų graviūrų kolekcijos]. - Santr. angl. // Kultūros barai. - 1970, nr. 4, p. 18-21. 

341. Kultūrinio gyvenimo panorama: [Šiaulių „Aušros muziejuje; Paroda-pardavimas; Kauniečių dailininkų 

darbai Šiauliuose]. - Aut. nenurod. //Kultūros barai. - 1970, nr. 4, p. 73. 

342. Meno sintetiškumas: [apie teorinį ir praktinį menininkų bendradarbiavimą, meno rūšių tarpusavio ryšį] 

// Raudonoji vėliava. - 1970, bal. 4, priedas „Jovarėlis“, p.1. 

343. Susitikimas su kauniečiais: [susitikimas su kauniečiais dailininkais „Aušros“ muziejaus parodoje]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, bal. 9, p. 3. 

344. Kultūrinė kronika: Parodėlė “Saulėje”; Kuršėniškių sėkmė; Mažiausiųjų kūryba // Raudonoji vėliava. - 

1970, bal. 10, p. 4. 

345. Dailininkas-pedagogas: [apie žymų pedagogą, Šiaulių valst. Gimnazijos piešimo dėstytoją Irinarchą 

Ananjevą]. - Rubrika: „Iš miesto kultūros istorijos“ // Raudonoji vėliava. - 1970, bal. 11, p. 4. 

346. Jubiliejinė dailės savaitė: [apie dailininkų pasiruošimą dailės savaitei] // Raudonoji vėliava. - 1970, bal. 

18, p. 3. 

347. R. Buivydo darbą - į Kanadą: [kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugija organizuoja lietuvių 

grafikos parodą Kanadoje, kurioje šiaulietis dailininkas R. Buivydas eksponuoja lakštus iš „Rėkyvos 

durpių briketų gamyklos“ serijos]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, bal. 18, p. 3. 

348. Dailės savaitės aidai:[apžvelgti dailės savaitės renginiai] // Raudonoji vėliava. - 1970, bal. 29, p. 4. 

349. Piešimo mokytojų darbai: [apie Vilniaus dailės salone veikiančią respublikos piešimo mokytojų 

kūrybos parodą]. - Parašas: V. Rimdžius .// Raudonoji vėliava. - 1970, geg. 14, p. 2. 

350. Studentų foto paroda: [apie Šiaulių pedagoginio instituto studentų - fotomegėjų parodą]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, geg. 14, p. 2. 

351. Paroda “Verpste”: [apie dail. V. Tribandžio tapybos parodą] // Raudonoji vėliava. - 1970, geg. 15, p. 4. 

352. Parodos: [apie užsieniečių dailininkų parodas Šiauliuose ir šiauliečių dailininkų parodos svetur nuo 

1908 m.] // Raudonoji vėliava. - 1970, geg. 16, p.3, 4. 

353. Kraštotyros enciklopedija: [recenzija leid.: Kraštotyra : neperiodinis straipsnių rinkinys, skirtas V. 

Lenino šimtmečio ir Tarybų Lietuvos trisdešimtmečio. - Vilnius : LTSR paminklų apsaugos ir 

kraštotyros d-ja, 1970. - 370 p.] // Raudonoji vėliava. - 1970, geg. 26, p. 4. 

354. “Muziejai ir paminklai”: [rec. leid. : Muziejai ir paminklai. - V., 1970, 138 p.]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava, - 1970, geg. 26, p. 4. 

355. Šiauliečio dekoracijos: [miesto teatro dekoratoriaus A. Krištopaičio darbai]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1970, geg. 30, p. 4. 



39 
 

356. Kultūrinio gyvenimo kronika: [Gruzdžių žemės ūkio technikume; Granitinis paminklas Leninui]: 

[Apie parodas ir A. Toleikio ir D. Lukoševičiaus granitinio paminklo Leninui atidengimą]. – Autorius 

nenurodytas.// Kultūros barai. - 1970, nr. 6, p. 73-74. 

357. Kita nuomonė apie gėlių parodą: [apie pavasario gėlių parodą „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji 

vėliava. - 1970, birž. 2, p. 4. 

358. Kūrybinė paraiška: [apie dail. H. Počiuipaitės kūrybą]. - Portr. // Raudonoji vėliava. - 1970, birž. 6, 

priedas „Jovarėlis“, p. 3. 

359. Tai - irgi liaudies menas: [apie dail. G. Bagdonavičiaus įdomią ir unikalią liaudies konditerijos 

kolekciją] // Raudonoji vėliava. - 1970, birž. 9, p.  4. 

360. “Lenino idėjos gyvenime”: [apie kilnojamąją parodą „Aušros“ muziejuje]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1970, birž. 10, p. 1. 

361. Šiauliai - ne Paryžius...: feljetonas: [apie kultūros įstaigų darbo organizavimą] // Raudonoji vėliava. - 

1970, birž. 11, p. 4. 

362. Monumentalisto ataskaita: [apie V. Trušio kūrybos parodą „Tiesos“ kino teatre] // Raudonoji vėliava. - 

1970, birž. 16, p. 4. 

363. Latvijos gamtovaizdžiai:[apie Šiaulių kultūros namuose surengtą Jelgavos foto klubo kūrybos parodą]. 

- Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, birž. 16, p. 2. 

364. F. Šulco žmogus - nemirtingas: [apie lietuvių dailininko F. Šulco tapybos parodą Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje] // Raudonoji vėliava. - 1970, birž. 17, p. 4. 

365. Tikrovės ir pasakų pasauly: [miesto vaikų dailės mokyklos auklėtinių darbų ataskaitinėje parodoje] // 

Raudonoji vėliava. - 1970, birž. 24, p. 4. 

366. Kronika: Leninas grafikoje: [apžvelgiami darbai, eksponuojami Leningrade suruoštoje parodoje] // 

Literatūra ir menas. - 1970, liep. 4, p. 4. 

367. Centrinėje spaudoje - apie Šiaulius: [apie žurnalo „Sovetskoje foto“ 1970, nr. 6 aprašomą Šiaulių  

„Aušros“ muziejuje surengtą respublikinę meninės nuotraukos parodą]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1970, liep. 9, p. 4. 

368. Stepo Žuko tapyba: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomą paveikslą „Miesto kalėjimas“] // 

Raudonoji vėliava. - 1970, liep. 18, priedas „Jovarėlis“, p. 1. 

369. A. Jaroševičius ir Šiauliai:[100-osioms dailininko gimimo metinėms] // Raudonoji vėliava. - 1970, 

liep. 28, p. 4. 

370. Šiauliai “Literatūros ir meno metraštyje”: [Leidinyje rašoma apie Šiaulių kultūrinį gyvenimą]. -  

371. Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji .vėliava. - 1970, liep. 28, p. 2. 

372. Dailės kronika: [apie Kauno, Leningrado, Vologdos ir kt. miestų foto klubų parodą Šiauliuose bei apie 

šiauliečių dailininkų viešnagę Lenkijoje ir Druskininkuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1970, liep. 31, p. 2. 



40 
 

373. Žemė ir žmonės: [trumpai apie knygą: Konenkovas S. Žemė ir žmonės. - V., 1970, 251 p.] // 

Raudonoji vėliava. - 1970, rugpj. 1, p. 3. 

374. Visasąjunginė - klubinė: [apie Šiaulių kultūros namuose atidarytą šalies foto klubų parodą] // 

Leninietis. - 1970, rugpj. 1, p. 3. 

375. Pirmieji žingsniai: [apie jaunųjų tapytojų bei fotografų parodėles] // Leninietis. - 1970, rugpj. 1, p. 3. 

376. Dailės kronika:[apie Šiaulių „Saulės“ kino teatre surengtą vaikų dailės mokyklos moksleivių darbų iš 

vasaros stovyklos Rozalime parodą, fotoklubo narių  meninės fotografijos ir kt. parodas]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, rugpj. 4, p. 3. 

377. Į sveikatą. Pasigaminkite patys: [humoristiškai autorius pateikia keletą receptų kaip patiems lengvai 

paruošti patiekalus] // Šluota. - 1970, nr.14, p.16. 

378. Liaudies meno respublikinėje: [apie Vilniaus „Dinamo“ manieže veikiančioje jubiliejinėje liaudies 

meno parodoje dalyvaujančius Šiaulių liaudies menininkus]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1970, rugpj. 5, p. 4. 

379. Savitas mūsų dailės reiškinys: [apie tapytojo F. Šulco darbus, eksponuojamus Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje] // Literatūra ir menas. - 1970, rugpj. 8, p. 10. 

380. Pirmosios žemės ūkio parodos: [apžvelgiama respublikinė veislinės gyvulininkystės paroda Šiauliuose, 

supažindinama su panašių parodų rengimo istorija] // Leninietis. - 1970, rugpj. 20, p. 3. 

381. Foto parodoje - šiaulietis: [apie Palangoje veikiančią apžvalginę Lietuvos fotomenininkų darbų parodą, 

kurioje keletą darbu eksponuoja šiaulietis A. Dilys]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, 

rugpj. 26, p. 4. 

382. Dailės keliais ir keleliais: [menotyrininko V. Rimkaus įspūdžiai iš visasąjunginės dailės savaitės 

Šiauliuose]. - Rubrika: Pokalbis apie meną // Raudonoji vėliava. - 1970, rugpj. 26, p. 4, rugpj. 29, p. 3. 

383. Negražių žmonių nėra: [apie kultūros namuose veikiančią fotografijų parodą]. - Iliustr. - Rubrika: Foto 

parodoje apsilankius // Raudonoji vėliava. - 1970, rugs. 1, p. 4. 

384. “Dovanos” ekspozicija. Kronika: [apie suvenyrų gamybos įmonės dailininkų bei liaudies meistrų darbų 

parodą Palangos parodų paviljone] - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1970, rugs. 12, p.5  

385. Mokslinis pagrindas - būtinas: [apie dailėtyros problemas, meną, grožį]. - Rubrika: Dailėtyros 

problemos // Literatūra ir menas. - 1970, rugs. 19, p.7. 

386. Savitas vaizdų pasaulis: [apie klaipėdietę menininkę Juzefą Valužytę-Romanovskają] // Tarybinė 

Klaipėda. - 1970, rugs. 24, p. 4. 

387. Telefonstulpskelbimai: [apie įdomius skelbimus, kuriais gyventojai apklijuoja miesto stulpus] // 

Šluota, 1970, nr. 18, p.14. 

388. Antroji K. Vaičiulio parodėlė: [„Saulės“ kino teatre 25 karikatūras eksponuoja buvęs šiaulietis Kęstutis 

Vaičiulis]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, spal. 1, p. 2. 

389. Muziejuje ir institute: [„Aušros“ muziejuje - respublikos liaudies meistrų ir dailininkų mėgėjų, K. 

Preikšo institute - instituto studentų parodos]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1970, spal. 17, p. 7. 



41 
 

390. Studentų piešinių parodėlė: [apie Šiaulių pedagoginio instituto studentų, būsimųjų piešimo mokytojų 

kūrybos parodą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, spal. 21, p. 4. 

391. Liaudies tapybos paroda: [„Aušros‘ muziejuje atidaryta liaudies meistrų ir savamokslių dailininkų 

paroda]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1970, spal. 22, p. 4. 

392. M. Kozminos ir P. Gužo paroda: [apie dviejų klaipėdiečių liaudies meistrų kūrybą ir Palangoje 

surengtą parodą] // Literatūra ir menas. - 1970, spal. 24, p. 7. 

393. Moksleivių kūryba: [vaikų dailės mokyklos mokinių kūrybos parodėlė kultūros namuose]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, spal. 27, p.4. 

394. Pas Lenkijos dailininkus pabuvojus: [Šiauliečio grafiko Rimo Buivydo viešnagė Lenkijoje]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1970, spal. 28, p. 2. 

395. Spalvų šventė: [apie Rygoje vykusią II Pabaltijo akvarelės parodą-bienalę ir apie šiauliečių dalyvavimą 

joje] // Raudonoji vėliava. - 1970, spal. 29, p. 3. 

396. Ketvirtoji foto klubo paroda: [apie „Aušros“ muziejuje veikiančią meninės fotografijos parodą]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1970, spal. 31, p. 4. 

397. Šiaulių “Aušros” muziejuje: [ketvirtoji foto klubų paroda]. - Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 

1970, spal. 31, p.15. 

398. Užmiršta liaudies meno šaka: [apie liaudies meno šaką - liaudies konditeriją, apie šios šakos meistrus] 

// Kultūros barai. - 1970, nr. 11, p.75. 

399. Senojoje sodyboje: [apie Šiaulių pedagoginio instituto studentų įšventinimo į studentus ceremoniją 

liaudies keramiko Jono Paulausko sodyboje Micaičiuose] // Leninietis - 1970, lapkr. 5, p. 2. 

400. Senovės liudininkai: [apie Šiaulių pedagoginio instituto studentų etnografinę ekspediciją į Gruzdžių 

kapines, kurios metu buvo aprašomi ir piešiami kapinių paminklai] // Leninietis. - 1970, lapkr. 12, p. 3. 

401. Ekslibrisų paroda: [apie vilnietį dailininką A. Kmieliauską, jo gyvenimą, kūrybą ir ekslibrisų parodą 

Šiauliuose] // Raudonoji vėliava. - 1970, lapkr. 13, p. 3. 

402. Šventinės parodos: [spalio švenčių dienomis Šiauliuose atidarytų dailės ekspozicijų apžvalga] // 

Leninietis. - 1970, lapkr. 14, p. 2. 

403. Diskutuoja dailėtyrininkai: [apie Palangoje Dailininkų namuose vykusį sąjunginės dailės kritikų ir 

istorikų seminarą] // Literatūra ir menas. - 1970, lapkr. 14, p. 3. 

404. Trys parodos Šiauliuose: [spalio švenčių dienomis atidarytos parodos]. - Parašas: V.R. // Literatūra ir 

menas. - 1970, lapkr. 14, p.3. 

405. “Paišau ūkės darbus”: [Apie liaudies meistrą Bronių Zavackį ir jo tapybos parodą Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje) // Raudonoji vėliava. - 1970, lapkr. 27, p.4. 

406. Spalvos ir garsai: [apie meno ir muzikos supratimą ir tyrinėjimus šioje srityje] // Raudonoji vėliava. - 

1970, lapkr. 28, priedas „Jovarėlis“, p. 4. 

407. Du debiutantai: [apie jaunus dailininkus A. Visockį ir R. Trušį ir jų tapybos parodas] // Leninietis. - 

1970, lapkr. 28, p. 3. 



42 
 

408. Auksinės mintys: [autorius pateikia keletą minčių, skelbimų , pastebėtų skelbimų lentose] // Šluota. - 

1970, nr.23, p.10. 

409. Čiurlionio klubas - būtinas: [apie Čiurlionio klubo, kuris rūpintųsi menininko kūrybinio palikimo 

populiarinimu, reikalingumą] // Švyturys. - 1970, nr.12, p.14-15. 

410. Kultūrinio gyvenimo panorama: [meninės fotografijos paroda; Šiaulių „Aušros“ muziejuje]: [Apie 

fotografijų ir liaudies meno parodas Šiaulių „Aušros“ muziejuje]. – Autorius nenurodytas // Kultūros 

barai. - 1970, nr. 12, p. 67. 

411. Nauji vardai: [apie jauniausius Šiaulių dailininkus, jų darbus]. - Iliustr. // Jaunimo gretos, 1970, nr.12, 

p.18-19. 

412. Šiaulietis - visasąjunginiame leidinyje: [dail. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisai aptariami 

iliustruotoje knygoje „Ekslibris“ (Maskva)]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, gruod. 2. 

p. 4. 

413. Eksponuoja Raimondas Trušys:[apie pirmąją personalinę parodą]. - Rubrika: „Parodų salėse“ // 

Raudonoji vėliava. - 1970, gruod. 3, p. 4. 

414. Kultūrinė kronika: [apie dailininkų J. Kmieliausko ir I. Benešiūnienės, Šiaulių dailininkų mėgėjų 

parodas ir miesto dailininkų susitikimus su aukštesniosios muzikos mokyklos mokytojais]. - „R. V.“ inf. 

// Raudonoji vėliava. - 1970, gruod. 10, p. 1. 

415. Tapytojo debiutas: [pirmoji personalinė dail. Antano Visocko tapybos paroda] // Raudonoji vėliava. - 

1970, gruod. 10, p. 4. 

416. “Aušros“ salėse: [Šiaulių zonos liaudies meistrų kūrybos parodos]. - Parašas: V.R. // Literatūra ir 

menas.-. 1970, gruod. 11, p. 7. 

417. Respublikinėje dailės parodoje: [Vilniuje respublikinėje taikomosios-dekoratyvinės dailės parodoje 

savo kūrinius eksponuoja ir šiauliečiai dailininkai: A. Toleikis, V. Trušys, I. Kaziukaitytė, A. 

Visockienė]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1970, gruod. 11, p. 1. 

418. Pasitelkus truputį fantazijos: [rašoma kaip naujai, išradingai sukurti naujametines kompozicijas]. - 

Bendraaut. V. Trušys // Raudonoji vėliava. - 1970, gruod. 26, p. 4. 

419. Akvarelės, akvarelės...: [„Aušros“ muziejuje pirmąją personalinę parodą surengė I. Benešiūnienė, 

dramos teatre - V. Trušys] // Leninietis. - 1970, gruod. 21, p. 3. 

1971 

420. [Arūnas Vasiliauskas] // Vasiliauskas, Arūnas. Dailės paroda: katalogas. - Šiauliai, 1971. - P. 2-3. 

421. Kas varo plaustą: [aprašomi plausto judėjimo principai, įrenginių konstrukcijos. Su aut. plausto 

judėjimo principo schema] // Kraštotyra. - V.,1971. - P.206-207. 

422. Apie Panemunių dzūkus: [trumpai apžvelgiama knyga „Panemunių dzūkai“ // Kraštotyra, 1971. - P. 

342-344. 

423. Spalvų šventėje:[apie II Pabaltijo akvarelės bienalę Rygoje] // Kultūros barai. - 1971, nr.1, p.74-75. 



43 
 

424. Šiauliuose: [Šiaulių dramos teatre savo akvareles eksponuoja V. Trušys, „Saulės“ kino teatre - 

vilniečio grafiko E. Žiauberio grafikos paroda]. - Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 1971, saus. 1, 

p.15. 

425. Kalba akvarelė: [Supažindinama su J. Kmieliausko, I. Benešiūnienės, V. Trušio parodomis] // 

Raudonoji vėliava. - 1971, saus. 6, p. 4. 

426. Dailės kronika: [apie J. Taujanskienės 3 darbus, eksponuojamus respublikos teatro dailininkų 

dekoracijų ir kostiumų eskizų parodoje Vilniuje ir apie šiauliečių menininkų darbų parodą Kaune]. - 

Parašas: R. Vytenis // Raudonoji vėliava. - 1971, saus. 12, p. 4. 

427. Padubysio malūnai: [apie Šiaulių apskrities malūnus, jų istoriją bei išsaugojimą] // Leninietis. - 1971, 

saus. 19, p. 2. 

428. 1970-aisiais metais - 70 parodų: [Apie meno parodas Šiauliuose ir šiauliečių parodas svetur] // 

Raudonoji vėliava. - 1971, saus. 22, p. 3. 

429. Kultūrinė kronika: [apie Šiaulių pedagoginio instituto darbuotojo A. Musnecko meninės fotografijos 

parodą Kelmėje, Šiaulių fotografų darbų parodą Meškuičiuose ir penkiamečio A. Kmieliausko piešinių 

parodą „Saulės“ kino teatre]. - Parašas: R. Vytenis // Raudonoji vėliava. - 1971, saus. 22, p. 3. 

430. Rankų darbų paroda: [apžvelgiama K. Preikšo pedagoginiame institute surengta pradinių klasių 

specialybės studentų darbų paroda]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1971, saus. 23, 

p. 3. 

431. Gyvenimas, menas, poreikis: [apie meno vietą gyvenime ir estetinį auklėjimą] // Raudonoji vėliava. - 

1971, saus. 30, p. 3. 

432. Šiauliuose: [Šiauliečių dailininkų darbų parodų, surengtų sausio mėn., apžvalga]. - Rubrika: Kronika. - 

Parašas: R.V. // Literatūra ir menas. - 1971, saus. 30, p. 12. 

433. Derlingas ruduo Šiauliuose: [1970 m. pabaigoje Šiaulių mieste veikusių parodų apžvalga] // Kultūros 

barai. - 1971, nr. 2, p.73-74. 

434. Piešinių paroda: [Šiauliečių dailininkų paroda „Tiesos“ kino teatre] // Raudonoji vėliava. - 1971, vas. 

19, p. 2. 

435. Knygų derlius: [knygų dailės ir kultūros klausimais apžvalga] // Raudonoji vėliava. - 1971, vas. 3, p. 2. 

436. Trečioji personalinė: [miesto tapytojos A. Eigminaitės-Širkienės akvarelių paroda dramos teatre]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1971, vas. 20, p. 3. 

437. A. Puodžiūno nuotraukos: [apie „Leniniečio“ redakcijos darbuotojo personalinę fotografijų parodą] // 

Raudonoji vėliava. - 1971, vas. 20, p. 3. 

438. Nauji dekoratyviniai darbai: [supažindinama su šiauliečių dailininkų dekoratyviniais darbais, 

puošiančiais 10 vid. mokyklos kiemą ir autobusų stotį]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1971, vas. 20, p. 3. 

439. Parodų salėse: [Vasario mėn. Šiauliuose veikusių parodų apžvalga] // Leninietis. - 1971, vas. 20, p. 3. 



44 
 

440. Augustino Savicko akvarelės:[Supažindinama su Vilniečio tapytojo gyvenimu, kūryba ir akvarelių 

paroda „Aušros“ muziejuje] // Raudonoji vėliava. - 1971, vas. 25, p. 3. 

441. Šiandien - liaudies dainos vakaras: [žinutė apie įvyksiantį liaudies dainos vakarą]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1971, kovo 13, p. 4. 

442. Dailininkų įkurtuvės: [Šiaulių miesto dailininkai gavo naujas patalpas kūrybinėms dirbtuvėms]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava - 1971, kovo 18, p.3. 

443. Šiaulių ekslibrisai: [apie Šiaulių ekslibrisus, kurie naudojami miesto bei artimiausių apylinkių 

bibliotekose, jų kūrimo istoriją bei autorius]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1971, kovo 20, p. 4. 

444. A. Savicko akvarelės: [apie dailininko akvarelių parodą Šiaulių „Aušros“ - Rubrika: „Kronika“. - Be 

parašo // Literatūra ir menas. - 1971, kovo 20, p. 2. 

445. Pirmieji dailininkai Šiauliuose: [apie XIX a. pab. - XX a. pradžios Šiauliuose gyvenusius ir dirbusius 

dailininkus] // Raudonoji vėliava. - 1971, bal. 1, p. 3. 

446. Trijų ekspozicijos Rygoje: [apie akvarelistų K. Abromavičiaus, I. Budrio ir P. Stausko darbus, 

eksponuojamus Rygoje]. - Parašas: Rimas Vytaitis // Literatūra ir menas. - 1971, bal. 10, p.13. 

447. Septynios dienos: [apie šiauliečių dailininkų veiklą]. - Parašas: V.R. // Literatūra ir menas. - 1971, bal. 

10, p. 16. 

448. Prasideda dailės savaitė: [apie mieste įvyksiančią dailės savaitę] // Raudonoji vėliava. - 1971, bal. 15, 

p. 2. 

449. Dailininkai ir jų darbai: [apie Šiaulių jaunųjų dailininkų kūrybą]. - Iliustr. // Komjaunimo tiesa. - 1971, 

bal. 25, p. 4. 

450. Turiningos dienos: [apie dailės savaitę Šiauliuose] // Literatūra ir menas. - 1971, geg. 1, p. 5. 

451. G. Bagdonavičius - teatro dailininkas: [apie dramos teatre veikiančią dailininko teatro dekoracijų ir 

kostiumų eskizų parodą] // Raudonoji vėliava. - 1971, geg. 6, p. 2. 

452. Naujos foto parodos: [foto parodų, veikiančių Šiauliuose, apžvalga]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1971, geg. 12, p. 1. 

453. Centrinės spaudos skiltyse: [apie žurnale „Tvorčestvo“ atspausdintą V. Rimkaus straipsnį „Dailininkas 

ir kolūkinis kaimas“]. - Parašas: R. Virtutis.// Raudonoji vėliava. - 1971, geg. 12, p. 1. 

454. Studentų kūryba: [aptariamos Šiaulių pedagoginio instituto piešimo, braižybos bei darbų specialybės 

studentų darbų parodos] // Raudonoji vėliava. - 1971, geg. 14, p. 2. 

455. “Sakmė” Vilniuje: [apie šiauliečių dailininkų V. Trušio ir A. Toleikio kalto metalo darbą „Sakmė“, 

kuris puošia „Vagos“ leidyklos dailės leidinių knygyno interjerą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1971, geg. 14, p. 4. 

456. Poslinkis - į dekoratyvinę dailę: [tradicinė miesto dailininkų darbų paroda „Aušros“ muziejuje - 

ataskaita už pusantrų metų kūrybinę veiklą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1971, geg. 15, p. 3. 

457. Vienas iš M. Katiliūtės mokytojų: [apie šiaulietį dailininką E. Ganusauską] // Raudonoji vėliava. - 

1971, geg. 18, p. 3. 



45 
 

458. Dailininkas ir kaimas: [apie šiauliečių dailininkų bendradarbiavimą su kaimu] // Leninietis. - 1971, 

geg. 22, p. 3 

459. Augustino Savicko akvarelės: [dailininko akvarelių paroda Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Pergalė, 

1971, nr.6, p. 180-181. 

460. Kraštotyrininkų laukia darbai: [apie LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šiaulių m. 

skyriaus darbą] // Raudonoji vėliava. - 1971, birž. 18, p. 3. 

461. Reikšmingų darbų - mažoka: [šiauliečių dailininkų kūrybos paroda „Aušros“ muziejuje] // Literatūra ir 

menas. - 1971, birž. 26. 

462. Girnikų kalno papėdėje: [apie Šiaulių miesto ir rajono kraštotyrininkų etnografinę ekspediciją Bubių ir 

Kurtuvėnų apylinkėse]. - Iliustr. // Leninietis. - 1971, liep. 3, p. 3. 

463. Šiaulių “Saulės’ kino teatre: [S. Aleškevičiūtės-Kisarauskienės ekslibrisų ir estampų paroda]. - 

Rubrika: „Kronika“ // Literatūra ir menas. - 1971, liep. 3, p.15. 

464. Pirmieji literatų žingsniai: [apie šiauliečių literatų veiklą J. Janonio vidurinėje mokykloje 1946-1949 

metais] // Raudonoji vėliava. - 1971, liep. 7, p. 3. 

465. Girnikų kalno papėdėje: [apie Šiaulių miesto ir rajono kraštotyrininkų etnografinę ekspediciją Bubių ir 

Kurtuvėnų apylinkėse] // Raudonoji vėliava. - 1971, liep. 13, p. 3. 

466. Kūrinys ir jo “gyvenamoji vieta”: [šiuolaikinė dailė, jos vystymosi keliai bei meninė kalba] // 

Literatūra ir menas. - 1971, liep. 17, p. 13. 

467. Kultūrinė kronika: Šiaulių motyvai grafikoje; Nauji monumentalūs darbai: [grafikų R. Buivydo ir P. 

Repšio kūriniai šiaulietiška tematika. Dailininkų A. Toleikio ir V. Trušio pano elektrokonstrukcijų 

gamyklos administracinio korpuso fasade ir kalinėto metalo kompozicija centrinėje ryšių skyriaus 

telefono pasikalbėjimų salėje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1971, liep. 17, p. 3. 

468. Dailės veterano sukaktis [Šiaulių dailininko G. Bagdonavičiaus jubiliejus]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1971, liep. 24, p. 3. 

469. G. Bagdonavičiui - 70. Sveikiname jubiliatą:[apie šiauliečio dailininko jubiliejų, gyvenimą ir kūrybą] 

// Literatūra ir menas. - 1971, liep. 24, p. 13. 

470. Šiauliai literatūros ir meno metraštyje: [apie Šiaulių meninio gyvenimo faktus,  skelbiamus 13-oje 

metraščio knygoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1971, liep. 29, p. 3. 

471. “Aušroje” - liaudies tapytojai: [apie parodą muziejuje] // Raudonoji vėliava. - 1971, liep. 31, p. 3. 

472. “Saulėje” - vaikų kūryba: [sanatorinio 6-ojo vaikų lopšelio-darželio parengiamosios grupės auklėtinių 

piešinių paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1971, liep. 31, p. 3. 

473. Kronika: “Aušroje” - liaudies menas: [Šiaulių liaudies menininkų ir Jelgavos menininkų darbų 

parodos]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1971, liep. 31. p.15.  

474. Kultūrinė kronika: Akvarelės parodoje; Nauja “Kraštotyros” knyga: [šiauliečių dailininkų darbai 

Vilniuje vykstančioje IV respublikinėje parodoje. Apžvelgiami naujo „Kraštotyros“ leidinio straipsniai] 

// Raudonoji vėliava. - 1971, rugpj. 5, p. 2. 



46 
 

475. Septynios dienos: [apie Šiaulių miesto ir rajono kraštotyrininkų darbą]. – Autorius nenurodytas // 

Literatūra ir menas. - 1971, rugpj. 14, p. 16. 

476. Akvarelės ketvirtoji: [apie IV respublikinę akvarelės parodą Vilniuje] // Pergalė. - 1971, nr. 9, p. 182-

183. 

477. Dailininkas kaimui: [apie Šiaulių dailininkų bendradarbiavimą su kaimu ir dailininkų kūrybą kaimo 

tematika] // Tiesa. - 1971, rugs. 4, p. 4. 

478. Prometėjas ir Orfėjas aktų salėje: [apie V. Trušio freską nutapytą Šiaulių pedagoginio instituto aktų 

salės lubose] // Raudonoji vėliava. - 1971, rugs. 8, p. 3. 

479. Kuršėniškių darbai - visasąjunginėje parodoje: [Vilniaus parodoje eksponuojami Kuršėnų liaudies 

meistrų darbai] // Leninietis. - 1971, rugs. 9, p. 3. 

480. Parodoje “TSRS keramika”: [Vilniuje eksponuojami liaudies meistrų darbai]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1971, rugs. 9, p. 3. 

481. Aptarta tapytojos kūryba: [aptarti nauji dail. A. Eigminaitės-Širkienės darbai) // Raudonoji vėliava. - 

1971, spal. 7, p. 3. 

482. Įdomi programa: [ apie miesto „Žinijos“ draugijos liaudies meno fakulteto numatytą programą] // 

Raudonoji vėliava. - 1971, spal. 8, p. 3. 

483. [Dailininkės kūrybos aptarimas]: [aptarti nauji dail. A. Eigminaitės-Širkienės darbai]. - Rubrika: 

„Kūrybinėse sąjungose“ // Literatūra ir menas. - 1971, spal. 9, p.2. 

484. Kronika: Šiauliuose: [„Aušros“ muziejuje eksponuojama kauniečių dailininkų grafika. „Saulės“ kino 

teatre suruošta šiauliečių dailininkų ekslibrisų paroda] // Literatūra ir menas. - 1971, spal. 9, p.15. 

485. Ekslibriso paroda: [ apie „Saulės“ kino teatre suruoštą šiauliečių dailininkų ekslibrisų parodą]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1971, spal. 13, p. 3. 

486. “Lietuvos plakatas”: [recenzuojama A. Gedmino ir J. Galkausko knyga Lietuvos plakatas: [albumas] / 

A. Gedminas, J. Galkus. - Vilnius : Mintis, 1971. - 176 p. : iliustr. // Raudonoji vėliava - 1971, spal. 14, 

p. 3. 

487. Kraštotyros parodai artėjant: [apie Šiaulių  miesto ir rajono kraštotyrininkų veiklą, ruošiantis parodai] 

// Raudonoji vėliava. - 1971, spal. 15, p. 3. 

488. Įdomu dideliems ir mažiems: [apie liaudies menininkės O. Bakanauskienės lėlių ir Liepojos meistrų S. 

Bekerio ir A. Bekerės medžio skulptūrų bei tekstilės parodas] // Raudonoji vėliava. - 1971, spal. 27, p. 3. 

489. Parodose pasidairius: [apžvelgiamos parodos „Aušros“ muziejuje, „Saulės“ ir „Tiesos“ kino teatruose] 

// Leninietis. - 1971, spal. 28, p. 3. 

490. Dekoratyvinė dailė skinasi kelius: [apie šiauliečių dailininkų dekoratyviąją monumentaliąją dailę ]. - 

Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1971, spal. 30, p. 8. 

491. Dailininkų reikalai: [apie šiauliečių dailininkų parodas Šiauliuose bei Vilniuje ir kitą meninę veiklą] - 

Rubrika: Kultūrinė kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1971, lapkr. 3, p. 2. 



47 
 

492. Apie vandentiekio bokštą ir kitus dalykus...: [aptariami pastatų rekonstrukcijos Šiauliuose klausimai] // 

Raudonoji vėliava. - 1971, lapkr. 2, p. 2-3. 

493. Kronika: [Šiauliuose; Tapybos paroda; Nauja kultūrinė tradicija]: [apie Šiaulių dramos teatro fojė 

veikiančią tapytojo R. Trušio kūrinių parodą, muzikinių antradienių kultūrinę tradiciją, apie Šiaulių 

dailininkų sekcijoje vykusį Liaudies universiteto, liaudies meno fakulteto užsiėmimą]. - Be parašo // 

Literatūra ir menas. - 1971, lapkr. 13, p.15. 

494. R. Trušio paroda: [apie parodą Šiaulių dramos teatro fojė] // Raudonoji vėliava. - 1971, lapkr. 17, p. 3. 

495. Kronika: Šiauliuose: [apie Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojų ir studentų susitikimą su „Genio“ 

žurnalo redakcija]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1971, gruod. 4, p. 15. 

496. Svečiuose respublikos architektai ir monumentalistai: [apie Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos architektų 

bei dailininkų-monumentalistų lankymąsi Šiauliuose] // Raudonoji vėliava. - 1971, gruod. 7, p. 1. 

497. Dailės kronika: [paminklo generolui F. Baltušiui-Žemaičiui, V. Trušio paveikslų aptarimas, vaikų 

dailės mokyklos moksleivių darbų paroda]. - Be parašo // Raudonoji vėliava. - 1971, gruod. 9, p. 2. 

498. Praeities turtai: [supažindinama su Šiaulių miesto muziejais, jų atsiradimo istorija ir tradicijomis]. - 

Rubrika: Po visuomeninius muziejus pasidairius // Leninietis. - 1971, gruod. 28, p. 3-4. 

1972 

499. Dailės mokymas Šiauliuose XIX a. pab. - 1944 m.: [apie dailininkus ir dailės mokymą Šiauliuose prieš 

I pasaulinį karą, 1918 - 1940 ir karo metu] // Mokslinės konferencijos, skirtos TSRS 50- mečiui, 

pranešimų tezės. - Šiauliai, 1972. - P. 36-38. 

500. [Dauguma mūsų instituto auklėtinių įtraukiami į studentų mokslinės draugijos (SMD) dailės būrelio 

darbą]: [apie Šiaulių pedagoginiame institute veikiantį būrelį] // Norintiems būti piešimo, braižybos ir 

darbų mokytojams. - Šiauliai, 1972. - P.19. 

501. Viena daktaro J. Šliūpo byla naujų archyvinių dokumentų šviesoje: [publikuojami archyviniai 

duomenys apie mokytoją J. Šliūpą] // Mokslinės konferencijos, skirtos TSRS 50- mečiui, pranešimų 

tezės. - Šiauliai: Šiaulių Pedagoginis inst., 1972. - P.32-33. 

502. Keliais sakiniais: [apie E. Juchnevičiaus parodą surengtą Šiaulių dailininkų sekcijoje ir jos aptarimą]. - 

Be parašo // Literatūra ir menas. - 1972, saus. 1. 

503. Parodų problemos: [1971 m. Šiauliuose vykusių dailės parodų apžvalga] // Raudonoji vėliava. - 1972, 

saus. 13, p. 2. 

504. Menas ir jo vartotojas: [apie visuomenės kontaktą su menu, meno vietą gyvenime] // Raudonoji 

vėliava. - 1972, saus. 22, p. 2. 

505. Leonardo Tuleikio akvarelės: [apie dailininko parodą Vilniuje] // Literatūra ir menas. - 1972, saus. 29, 

p.11. 

506. Šiaulietis dailininkas Teofilis Petraitis: [apžvelgiama pedagoginė ir kūrybine dailininko veikla] // 

Raudonoji . - 1972, vas. 8, p. 3. 
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507. Mūsų fotografai - Leningrade: [paroda TSRS tautų etnografiniame muziejuje Leningrade] // Raudonoji 

vėliava. - 1972, vas. 26, p. 1. 

508. Kurtuvėnų paminklai: [apie Kurtuvėnų įžymybę, įspūdingo Rimgailių antkapinio paminklo dėka 

tapusias kapines ir jų paminklus] // Leninietis. - 1972, kovo 4, p. 3. 

509. Ne vien prekė: [apie knygų prekybą ir reklamą] // Literatūra ir menas. - 1972, kovo 11, p. 12. 

510. Skaidrūs ir drumsti jūros vandenys...: [Apie respublikinę dailės parodą „Mūsų jūra“, surengtą Vilniaus 

Parodų rūmuose] // Literatūra ir menas. - 1972, kovo 18, p.3. 

511. R. Buivydo graviūros: [analizuojama šiauliečio dailininko kūryba, apžvelgiama personalinė paroda 

Šiaulių „Tiesos“ kino teatre] // Literatūra ir menas. - 1972, kovo 25, p.5. 

512. Svečiuose pas bičiulius: [apie šiauliečių dailininkų parodą Jelgavos miesto muziejuje] // Raudonoji 

vėliava. - 1972, kovo 29, p. 1. 

513. Studentų darbai Tauragėje: [apie Šiaulių pedagoginio instituto piešimo specialybės studentų parodą 

Tauragės kultūros namuose]. - R.V. informacija // Raudonoji vėliava. - 1972, kovo 30, p. 4. 

514. Vokiečių okupacijos kronika vaizduose: [apie Jaroslavo Rimkaus piešinių albumą „Vokiečių okupacija 

Lietuvoje 1915-1919 m. paveikslėliuose ir trumpuose jų aprašymuose : [albumas] / surengė ir išleido J. 

Šilietis. - Kaunas : sp. "Varpas", 1922. - IV, 191 p. : iliustr.“] // Kultūros barai. - 1972, Nr. 4, p. 60-61. 

515. Parodoje - dailininkų darbai: [apie Jelgavos dailininkų parodą Šiauliuose] // Raudonoji vėliava. - 1972, 

bal. 1, p. 1. 

516. Kultūrinė kronika: [apie šiauliečių dailininkų darbų parodas ir V. Trušio darbą - mozaiką iš akmens, 

kuri papuošė Akmenės raj. tarybos naujų rūmų fasadą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1972, bal. 11, p. 1. 

517. Menas, tarnaujantis liaudžiai: [apie mieste vykstančią dailės savaitę]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 

1972, bal. 18, p. 1. 

518. Dailėtyrininko darbas periferijoje: [ištraukos iš dailėtyrininko V. Rimkaus kalbos pasakytos LTSR 

dailininkų sąjungos valdybos plenume] // Raudonoji vėliava. - 1972, bal. 21, p. 4. 

519. Svečiuose pas dailės veteraną G. Bagdonavičių: [pasakojama apie dailininko gyvenimą]. - Iliustr. - 

Rubrika: „Dailės savaitė Šiauliuose“. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1972, bal. 22, p. 1. 

520. Nauja I. Budrio ekspozicija: [apie dailininko darbus ir naują akvarelių parodą] // Pergalė. - 1972, Nr. 5, 

p.183. 

521. Kūrybinės draugystės keliai: [šiauliečių dailininkų darbai, eksponuojami Latvijoje ir Estijoje] // 

Literatūra ir menas. - 1972, geg. 6, p.11. 

522. Liaudies menas - komercinis ir nekomercinis: [apie Liaudies meno draugijos veiklą] // Literatūra ir 

menas. - 1972, geg. 13, p.12. 

523. Vaikystės spalvos: [rec. knygai: Vaikystės spalvos : lietuvių vaikų piešiniai / [sudarė Mindaugas 

Marcalis ; dailininkė Roma Verygaitė]. - Vilnius : Vaga, 1972. - [5] p., [44] iliustr. lap. : iliustr.] // 

Vakarinės naujienos. - 1972, geg. 29. 
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524. Trys šiauliečių parodos: [apie grafiko R. Buivydo ir tapytojų V. Tribandžio bei A. Eigminaitės darbų 

parodas] // Pergalė. - 1972, Nr. 6, p. 180. 

525. Dailė ir mokykla: [mintys iš tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos Šiaulių k. Preikšo 

pedagoginiame institute]. - Parašas: V.R. .// Pergalė. - 1972, Nr. 6, p. 179-180 

526. Dailė ir mokykla: [mintys iš konferencijos Šiaulių pedagoginiame institute, skirtos piešimo mokymui] 

// Literatūra ir menas. - 1972, birž. 17, p.12. 

527. “Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai”: [apie „Vagos“ leidyklos leidžiamą knygų seriją] // Vakarinės 

naujienos. - 1972, birž. 22. 

528. Diplominius darbus apgynus: [aptariami pirmosios Šiaulių pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir 

darbų specialybės studentų  laidos diplominiai darbai] // Raudonoji vėliava. - 1972, liep. 5, p.2. 

529. Jaunųjų dailininkų parodoje: [Vilniaus Parodų rūmuose veikiančioje respublikinėje jaunųjų dailininkų 

kūrybos parodoje dalyvavo 7 šiauliečiai ]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1972, liep. 8, p. 3. 

530. Pirmoji laida: [apie naujus estetinio lavinimo pedagogus, kurie Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame 

institute apgynė diplominius darbus]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1972, liep.15, p.15. 

531. [Pionierių laužą uždegsime...]: [Pionierių laužą uždegsime 20 val. Renkamės prie gaisrinės bokšto /Iš 

šventinės programos/] // Šluota. - 1972, nr.15, p.8. 

532. Lietuvių akvarelė laiko egzaminą: [III-ojoje sąjunginėje akvarelės parodoje Maskvoje savo darbus 

eksponavo ir šiaulietis dailininkas V. Trušys] // Literatūra ir menas. - 1972, rugpj. 26, p.6. 

533. Poeto vardu pavadintas: [apie visuomeninį J. Janonio memorialinį muziejų, jo steigėjus ir 

ekspozicijas]. - Rubrika: Šiaulių visuomeniniai muziejai // Raudonoji vėliava. - 1972, rugpj. 26, p. 4. 

534. Su meile - apie savo profesiją: [apie vyriausiosios farmacijos valdybos Šiaulių skyriaus farmacijos 

muziejų].- Rubrika: Šiaulių visuomeniniai muziejai // Raudonoji vėliava. - 1972, rugpj. 29, p. 3. 

535. Pirmasis Tarybų Sąjungoje: [apie fotografijos muziejų, muziejaus kolekcijas]. - Rubrika: Šiaulių 

visuomeniniai muziejai // Raudonoji vėliava. - 1972, rugpj. 30, p. 3. 

536. Šiauliečių dailininkų vasara: [apžvelgiami dailininkų vasaros kūrybiniai darbai, kūrybinės 

komandiruotės]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1972, rugpj. 30, p. 3. 

537. Šimtmečio istorijos štrichai: [apie jauniausią geležinkelio stoties muziejų ir jo iniciatorių ir 

organizatorių A. Petuchovskį]. - Rubrika: Šiaulių visuomeniniai muziejai // Raudonoji vėliava. - 1972, 

rugpj. 31, p. 3. 

538. “Scenografijos - 72”: [Vilniuje veikusioje respublikinėje parodoje dalyvavo Šiaulių dramos teatro 

dailininkė J. Taujanskienė]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1972, rugs. 28, p. 1. 

539. Česlovo Kontrimo kūryba: [apie kauniečio dailininko darbų parodą Šiauliuose]. - Rubrika: Parodų 

salėse // Raudonoji vėliava. - 1972, spal. 5, p. 4. 

540. Skulptūra ir aplinka: [apie Rygoje veikusią Pabaltijo respublikų parodą „Skulptūra - 72“] // Raudonoji 

vėliava. - 1972, spal. 13, p. 3. 
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541. Č. Kontrimo akvarelės Šiauliuose: [Apie trečiąją kauniečio akvarelių ir ekslibrisų parodą Šiaulių 

„Aušros“ muziejuje]. - Parašas: V.R. // Literatūra ir menas. - 1972, spal. 14, p.15. 

542. Prieš kalant vinį paveikslui: [Apie dailės kūrinių kelią iki žiūrovo]. - Iliustr. // Kultūros barai. - 1972, 

nr.11, p. 54-57. 

543. Konferencija “Skulptūra ir aplinka”: [apie Rygoje vykusią sąjunginę teorinę konferenciją]. - Parašas: 

V.R. // Pergalė. - 1972, nr. 11, p. 186-187. 

544. III-oji sąjunginė akvarelės paroda: [1972 m. Maskvoje vykusi sąjunginė akvarelės paroda] // Pergalė. - 

1972, nr. 11, p. 187-188. 

545. Pažintis su Gruzijos menu: [apie „Aušros“ muziejuje veikiančią gruzinų dailininko Koba Guruli 

kalinėto metalo parodą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1972, lapkr. 2, p. 3. 

546. Ablingos paminklai: [apie Ablingos memorialo skulptūras] // Raudonoji vėliava. - 1972, lapkr. 4, p. 4. 

547. [“Tiesos” kino teatre...]: [Vaikų dailės mokyklos auklėtinių kūrybos ekspozicija]. - Be parašo // 

Literatūra ir menas. - 1972, lapkr. 11, p.15. 

548. [K. Gurulio darbų paroda]: [„Aušros“ muziejuje veikia Gruzijos dailininko kalinėto metalo paroda]. - 

Be parašo // Literatūra ir menas. - 1972, lapkr. 11, p.15. 

549. Liaudies meno parodą uždarant: [Šiaulių zonos liaudies meno meistrų paroda Joniškyje] // Tarybinis 

balsas (Joniškis). - 1972, lapkr. 18. 

550. Liaudies meno meistrų paroda - Joniškyje: [apžvelgiami Šiaulių zonos liaudies meistrų darbai, 

eksponuojami Joniškyje] // Raudonoji vėliava. - 1972, lapkr. 23, p.3. 

551. Pas Panevėžio dailininkus: [apie Panevėžio dailininkus, jų veiklą] // Raudonoji vėliava. - 1972, lapkr. 

30, p. 3. 

552. [Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas]: [Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių sekcijos susirinkimas]. - 

Rubrika: Kultūrinėse sąjungose. - Be parašo //Literatūra ir menas. - 1972, gruod. 2, p.15. 

553. Pirmoji skaidrių paroda: [apie jauną fotografijos meno šaką, skaidrių peržiūrą - parodą]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1972, gruod. 13, p. 3. 

554. Šiaulių miesto architektų ir dailininkų susitikimas: [apie susirinkime svarstytus klausimus]. - Rubrika: 

Kūrybinėse sąjungose // Literatūra ir menas. - 1972, gruod. 16, p.3. 

555. Akvarelių aplankas: [apie naują dailės leidinį: Akvarelės / Česlovas Kontrimas. - Vilnius : Vaga, 1972. 

- 16 p. 20 iliustr. lap. : iliustr.] // Literatūra ir menas. - 1972, gruod. 16, p.11. 

556. [Šiaulių zonos liaudies meno paroda]: [apie Šiaulių zonos liaudies meno parodą Joniškyje]. - Rubrika: 

Kronika. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1972, gruod. 16, p.15. 

557. Šiauliuose: [apie Šiaulių foto klubo skaidrių peržiūrą-konkursą, šiauliečių dailininkų parodą 

Joniškyje]. - Parašas: V.R. // Literatūra ir menas. - 1972, gruod. 16, p.15. 

558. Šiauliečių paroda: [apie šiauliečių dailininkų viešnagę Joniškyje ir ten surengtą parodą] // Tarybinis 

balsas (Joniškis). - 1972, gruod. 19. 
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559. Šiauliečių paveikslai Joniškyje: [Joniškio kultūros namuose surengta dailininkų V. ir R. Trušių bei V. 

Tribandžio paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1972, gruod. 20, p. 4. 

1973 

560. Ablinga: tradicija ir dabartis // Respublikinės mokslinės konferencijos “Mokymo ir auklėjimo 

klausimai” tezės, Šiauliai, 1973. - P. 116-117. 

561. Piešimo ir darbų katedra: [Katedros įkūrimo istorija ir veikla] // Šiaulių K. Preikšo pedagoginis 

institutas. - Šiauliai, 1973. - P. 25-28. 

562. Prie šiukšlių dėžės:[satyra] // Šluota. - 1973, nr. 1, p. 13. 

563. Skulptūra veržiasi į gyvenimą: [apie Panevėžyje surengtą kūrybinę skulptorių stovyklą ir skulptorių 

sukurtus darbus įvairiose miesto vietose] // Kultūros barai. - 1973, nr. 1, p. 30-32. 

564. Dailė ir periferija: [apie Šiaulių dailininkų veiklos problemas, mokymo centrus , kūrybines sekcijas] // 

Literatūra ir menas. - 1973, saus. 6, p.3. 

565. Albume - šiauliečių darbai: [„Vagos“ leidyklos išleistame albume „Taikomoji dekoratyvinė dailė“ ir 

šiauliečių dailininkų V. Trušio ir A. Toleikio darbai]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1973, 

saus. 6, p. 1. 

566. Jubiliejinių metų parodos: [apie 1972 m. parodas Šiauliuose] // Raudonoji vėliava. - 1973, saus. 9, p. 2. 

567. Ugnelė dega tik kurstoma...: [apie periferijos dailininkų problemas ir parodų rengimą]. - Iliustr. // 

Tiesa. - 1973, saus. 13, p. 4. 

568. Dviese - skulptūros keliais: [apie skulptorių šeimą –Kazį Kasperavičių ir Birutę Janonytę-

Kasperavičienę]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1973, saus. 27, p. 4. 

569. Konferencija tarybinės dailės klausimais: [apie konferenciją Leningrade, skirtą dailės problemoms 

aptarti]. - Parašas: V.R. // Pergalė. - 1973, nr.2, p. 187. 

570. Jubiliejinių metų parodos Šiauliuose: [apie parodas, surengtas Šiauliuose 1972 m.] // Pergalė.-1973, nr. 

2, p. 180-181. 

571. Tradicijų tęsėjai: [apie liaudies menininko, puodžiaus J. Paulausko šeimą]. - Iliustr. // Leninietis. - 

1973, vas. 3, p. 2. 

572. Maskvoje - “Jaunoji mokytoja”: [šiauliečio dailininko A. Toleikio skulptūra eksponuojama Maskvos 

Manieže veikiančioje visasąjunginėje parodoje]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1973, vas. 3, p. 4. 

573. [Gražūs naujieji Satkūnų... kultūros rūmai...]: [apie Vitolio Trušio freską, nutapytą šlapio tinko 

technika  ant  Joniškio rajono Sutkūnų kultūros rūmų salės sienos] // Literatūra ir menas. - 1973, vas. 3 

(nr.5), p.9. 

574. Parodos, parodos...: [VDR baltistų konferencijoje Berlyne veikė šiaulietės liaudies menininkės D. 

Šidlauskienės metalo ir gintaro papuošalų paroda]. - Parašas: R.V. // Literatūra ir menas. - 1973, vas. 10 

(nr.6), p.15. 
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575. Konferencija dailės klausimais: [apie TSRS dailininkų sąjungos Leningrado skyriaus mokslinę 

konferenciją dailės mokymo klausimais] // Literatūra ir menas. - 1973, vas. 17(nr.7), p.7. 

576. Liaudies meno keliai ir problemos: [Lietuvos meno draugijos Šiaulių skyriaus nario menotyrininko V. 

Rimkaus mintys prieš įvyksiantį draugijos ataskaitinį susirinkimą] // Raudonoji vėliava. - 1973, vas. 10, 

p. 2. 

577. Kauno dailininkų darbai; Moksleivių kūrinių paroda; Estradinių ansamblių konkursas; Kviečiami foto 

mėgėjai: [dvi parodos „Aušros“ muziejuje, kultūros namuose vyko restoranų estradinių ansamblių 

konkursas ir apie susitikimą su foto-kino kritiku S. Valiuliu]. - Rubrika: Kultūrinė kronika. - Be parašo // 

Raudonoji vėliava. - 1973, vas. 20, p. 1. 

578. Šiaulių “Aušros” muziejuje...:[kauniečių dailininkų kūrybos paroda] - Be parašo // Literatūra ir menas. 

- 1973, kovo 3 (nr. 9), p.14. 

579. Leningrade, vienoje Dailininkų sąjungos namų salėje...:[eksponuojami K. Skromano, V. Jurkūno, K. 

Juodikaičio ir I, Katinienės darbų atspaudai]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1973, kovo 24 (nr.12), 

p.15. 

580. Susumuojant rezultatus: [Maskvoje buvo aptariama Maniežo parodų salėje veikusi sąjunginė dailės 

paroda. Aptarime dalyvavo parodos dalyviai, dailėtyrininkai] // Literatūra ir menas. - 1973, kovo 31(nr. 

13), p.2. 

581. “Aušros” muziejaus penkiasdešimtmetis:[apie muziejaus patalpas, fondus, turimas ekspozicijas]. - 

Parašas: R.V. // Pergalė.  -973, nr.4, p. 184. 

582. Panevėžiečių paroda: [apie Panevėžio dailininkų parodą naujai atidarytuose Parodų rūmuose, 

pristatomi joje eksponuojami darbai] // Pergalė, 1973, Nr. 4, p. 180. 

583. Skirta Lietuvai: [apie TSRS etnografijos muziejuje Leningrade pertvarkytą Pabaltijo tautų skyrių , 

tame tarpe ir Lietuvos ekspoziciją] // Pergalė. - 1973, nr.4, p. 189. 

584. Šiaulių “Aušros” muziejuje...: [japonų grafiko Uano Makolo kūrinių paroda]. - Be parašo // Literatūra 

ir menas. - 1973, bal. 14 (nr. 15), p.15. 

585. Moksleivių piešinių apžiūra: [Kuršėnų vidurinėje mokykloje surengta rajono moksleivių piešinių ir 

darbelių paroda] // Leninietis. - 1973, bal. 10, p. 3. 
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1973, geg. 1, p. 3. 
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studentų diplominių darbų paroda]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1973, rugs. 15, p. 5. 
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1974 

643. Šiuolaikinio lietuvių liaudies meno tyrinėjimų problemos // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai 

Lietuvoje 1972 ir 1973 metais. - V., 1974. - P. 196-200, 205. 

644. Kazio Švainausko etnografiniai piešiniai: [apie Lenkijos lietuvio darbus - spintas, kryžius, skrynias]. - 
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apžvelgiami dailininkų darbai] // Literatūra ir menas. - 1974, saus. 5 (nr.1), p.9. 
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jumoristinių piešinių paroda]. - R.V. informacija // Raudonoji vėliava. - 1974, bal. 9, p. 3. 
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dailės muziejuje]. - Be parašo. - Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 1977, rugs. 10, p.2. 

872. Dailininkų vasara: [Vilniaus parodų rūmuose surengta respublikinė dailės paroda, dailininkai prisidėjo 

prie naujojo Televizorių gamyklos cecho apipavidalinimo, Pedagoginio instituto piešimo specialybės 

studentai dalyvavo etnografinėje ekspedicijoje...]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1977, 

rugs. 17, p. 4. 

873. Eksponuojama Šiauliuose: [apie parodas Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Kultūros namuose, 

psichoneurologinėje ligoninėje]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1977, rugs. 24, p.15. 

874. Kūrybinių galių versmės: liaudies menas: tradicijos ir ieškojimai: [liaudies meno tendencijos, 

problemos] // Tiesa. - 1977, rugs. 10, p. 4. 

875. Aloyzas Toleikis: [trumpai apie šiaulietį dailininką]. - Iliustr. // Pergalė. - 1977, nr. 10, p. 33-36. 

876. Tikrovės turtingumas - vaizdų įvairovė: [pokalbis su dailėtyrininku V. Rimkumi apie tapybos darbus 

eksponuojamus respublikinėje vaizduojamosios dailės parodoje]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1977, 

spal. 8, p.6. 

877. Parodų salėse: [Kauno fotomenininkų paroda Šiaulių „Aušros“ muziejuje]. - Be parašo // Literatūra ir 

menas. - 1977, spal. 29, p.15. 

878. Eksponuoja architektai... ir liaudies meistrai: iš šiauliečių kūrybos parodos:[apie architektų darbų ir 

liaudies meno ekspozicijas]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1977, spal. 29, p. 4. 

879. Vasaros kūrybinės stovyklos:[apie seminarus-stovyklas liaudies meistrams Bukantėje, Ignalinoje ir 

Rumšiškėse] // Kultūros barai. - 1977, nr. 11, p. 74. 

880. Nauji darbai naujose salėse: [apie šiauliečių dailininkų ekspoziciją naujuose parodų rūmuose] // 

Literatūra ir menas. - 1977, lapkr. 5. p.14. 

881. Dailės kronika: [apie parodas Vilniuje ir Maskvoje, dalyvavimą mokslinėje konferencijoje estetinio 

ugdymo klausimais ir kt....] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1977, lapkr. 12, p. 4. 

882. Nauja dekoratyvinė skulptūra: [apie dail. M. Tamošiūno skulptūrą, pastatytą Gubernijos pramoniniame 

rajone, Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1977, lapkr. 26, p. 4. 

883. Mezgėjų seminaras: [Lietuvos respublikos liaudies meistrų seminaras ir paroda]. - Be parašo // 

Literatūra ir menas. - 1977, gruod. 3 p.15.  

884. Kūrybinėse sąjungose: [apie surengtą dailės parodos aptarimą Šiauliuose]. - Be parašo // Literatūra ir 

menas. - 1977, gruod. 3, p.15. 

885. Dailės kronika: [apie surengtas parodas Šiauliuose ir Vilniuje ir paskirtas Televizorių gamyklos 

premijas Šiaulių jauniesiems dailininkams]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1977, gruod. 15, 

p. 3. 

886. Iš dailininkų forumo sugrįžus: [apie Maskvoje vykusį penktąjį TSRS Dailininkų sąjungos suvažiavimą 

ir jame aptartus klausimus] // Raudonoji vėliava. - 1977, gruod. 17, p. 4. 
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887. Menas, laikmečio verta: [apie penktąjį sąjunginį dailininkų suvažiavimą Maskvoje ir jame svarstytus 

klausimus] // Literatūra ir menas. - 1977, gruod. 17, p. 2-4. 

1978 

888. Ablingos tragedijai atminti: [apie Ablingos kaimo tragediją ir 1972 m. atidarytą skulptūrų memorialą] 

// Kraštotyra. - 1978[kn. 9, d. 1], p. 46-53. 

889. Seminarai ir amatų dienos - šiuolaikinio liaudies meno ugdymo forma: [apie seminarų rengimo istoriją, 

organizavimo formas, vadovavimą] // Visuomenė ir asmenybės ugdymas: (mokslinės metodinės 

konferencijos tezės). - Šiauliai, 1978. - P. 105-106. 

890. Šiandienės liaudies architektūros klausimu // Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai. Istorija. - [Nr.]5, 

1978, p. 250. 

891. Šiuolaikinio Lietuvos TSR liaudies meno nacionaliniai ir internacionaliniai bruožai. - // Tarybų 

Lietuvos visuomenės mokslai. Istorija. - [Nr.]5, 1978, p. 250-251.  

892. Plačiai domimasi pėsčiųjų bulvaru: [apie Vilniaus gatvės pertvarką į pėsčiųjų bulvarą]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, saus. 7, p. 2. 

893. Dailės kronika: [Lenkijoje eksponuojami G. Bagdonavičiaus ekslibrisai; Danijoje leidžiamame 

leidinyje patalpintas straipsnis apie G. Bagdonavičių; Erfurto mieste surengtoje lietuvių dailės parodoje 

eksponuojamas A. Toleikio sukurta skulptūra „Susimąsčiusi mergaitė“]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1978, saus. 10, p. 3. 

894. Dailės kronika: [apie 1977 m. gruodžio mėn. parodas, gruodžio mėn. žurnale „Iskustvo“ rašoma ir apie 

šiauliečio V. Trušio kūrybą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, saus. 14, p. 4. 

895. Dvi naujos parodos: [vilniečio tapytojo S. Jusonio ir dviejų šiauliečių dailininkų parodos „Aušros“ 

muziejaus parodų patalpose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, saus. 20, p. 3. 

896. Parodos Šiauliuose: [apie parodas „Aušros“ muziejuje ir Parodų rūmuose]. - Rubrika: Kronika. - Be 

parašo // Literatūra ir menas. - 1978, saus. 21, p.2. 

897. Stasio Jusionio tapyba: [apie vilniečio tapytojo darbų parodą Šiaulių „Aušros“ muziejuje]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1978, saus. 21, p. 4. 

898. Kino dailininkų kūryba: [Lietuvos kino studijos dailininkų darbų paroda Šiauliuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1978, vas. 3, p. 3. 

899. Kino dienos „Šiauliai-78“ šiauliečių akimis: [menotyrininko V. Rimkaus ir kt. šiauliečių pasisakymai]. 

- Iliustr. // Savaitės ekranas. - 1978, vas. 6-12, p.4. 

900. Parodos naujuosiuose rūmuose: [apie parodas naujai atsidariusiuose Šiaulių Parodų rūmuose] // 

Leninietis. - 1978, vas. 9, p. 3. 

901. Docentas Aloyzas Toleikis: [apie šiauliečio dailininko kūrybinę ir visuomeninę veiklą]. - Iliustr.. - 

Rubrika: Mūsų geriausieji // Pedagogas. - 1978, vas. 10, p. 1. 
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902. Papuošė senąjį universitetą: [Vitolio Trušio mozaika senosios lietuvių mitologijos tema papuošė 

Vilniaus universiteto filologijos fakultetą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, vas. 11, p. 

4. 

903. Naujos parodos: Šiaulių parodų rūmuose atidaroma zoninė liaudies verslų paroda. - Be parašo // 

Literatūra ir menas. - 1978, vas. 11. 

904. Karikatūristų ketvirtoji: [apie Šiaulių karikatūristų būrelio veiklą ir surengtą parodą, kurioje dalyvavo 

ir dailininkai iš Vilniaus ir Rygos ]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, vas. 16, p. 3. 

905. Dvi tapybos parodėlės: [Kultūros rūmuose veikia liaudies meno paroda ir Vaikų dailės mokyklos 

paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, vas. 18, p. 4, p. 15. 

906. Parodos Šiauliuose // Literatūra ir menas. – 1978, vas. 18, p.15. 

907. Devynis amatus prisiminus: [Amatų dienų aptarimas: Aldona Kireilienė, Vytenis Rimkus ir kt.]. - 

Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1978, kovo 4, p.5, 12. 

908. Aplankykite šiauliečių parodas: [šiauliečių dailininkų parodos Verbūnų kultūros namuose ir 

Daugėliuose] // Leninietis. - 1978, kovo 11, p. 3. 

909. Įprasminta revoliucinė pasaulėjauta: Enriko Jurgaičio kūrybos paroda: [apie dailininko kūrybinę 

veiklą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1978, kovo 18, p. 4. 

910. Dailės naujienos: [apie šiauliečių dailininkų parodas Šiauliuose ir Maskvoje]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1978, kovo 18, p. 4. 

911. Šiaulių dailės mozaika: [apie meno įvykius Šiauliuose]. - Rubrika: Panorama // Kultūros barai. - 1978, 

nr. 4, p. 77. 

912. Šiaulių parodos: [apie mieste veikiančias parodas]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1978, bal. 1, 

p.5. 

913. G. Žilinskaitės gobelenai ir studentų darbai: [kilnojamosios parodos iš Vilniaus - tekstilininkės G. 

Žilinskaitės ir Vilniaus dailės instituto studentų darbų paroda] . - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1978, bal. 5, p. 3 

914. .Alfonso Čepausko ekslibrisai: [vilniečio dailininko paroda Viešosios bibliotekos rūmuose]. - Parašas: 

V. Romkus // Raudonoji vėliava. - 1978, bal. 5, p. 3. 

915. Prasideda dailės dienos: [apie renginius tradicinių dailės dienų metu]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1978, bal. 6, p. 3. 

916. Rygos liaudies studija Panevėžyje: [apie Rygos „Liaudies studiją“, jos įkūrimo istoriją, veiklą ir 

surengtą parodą Panevėžio dailės parodų rūmuose // Literatūra ir menas. - 1978, bal. 8, p.14. 

917. Nauji sąjungos nariai, naujos parodos: [Lietuvos Dailininkų sąjungą papildė du šiauliečiai dailininkai - 

E. Juchnevičius ir R. Kalniūnaitė]. - Parašas: R. Vytaitis. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1978, bal. 8, p. 

4. 

918. Šiauliuose prasidėjo dailės dienos: [apie parodas Šiauliuose] // Leninietis. - 1978, bal. 11, p. 1. 
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919. Turint tikslą: fotovernisažas: [fotomenininko Aleksandro Ostašenkovo kūryba] // Komjaunimo tiesa. - 

1978, bal. 13, p. 4. 

920. Ekspozicijoje - vaivorykštės spalvos: [apie vilniečio dailininko B. Grušo parodą, supažindinama su 

dailininko kūryba] // Raudonoji vėliava. - 1978, bal. 14, p. 4. 

921. Naujo Čiurlionio albumo sulaukus: [apie leidinį „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis : [albumas]. - 

1977. - 308 p.“]. - Rubrika: Dailės dienos // Raudonoji vėliava. - 1978, bal. 15, p. 4. 

922. Gyvi ir gražūs atgarsiai: [apie Dailės dienų renginius]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1978, bal. 22, p. 4. 

923. Ekspozicijoje - tarybinės dailės ateitis: [Vilniaus dailės parodų rūmuose atidaryta sąjunginė aukštųjų 

dailės mokyklų studentų diplominių darbų paroda]. - Rubrika: Panorama // Kultūros barai. - 1978, nr. 5, 

p. 77-78. 

924. Pradėto darbo tąsa: Šiauliuose: [apie tradicines dailės dienas Šiauliuose bei vaizduojamosios dailės ir 

kitų menų ryšius] // Literatūra ir menas. - 1978, geg. 13, p.8. 

925. Lyg vaivorykštės atspindžiai: [apie vilniečio dailininko Broniaus Grušo personalinę parodą Šiaulių 

parodų rūmuose]. - Iliustr. - Rubrika: Parodų salėse // Literatūra ir menas. - 1978, geg. 20, p.12. 

926. Rimantas Buivydas:[trumpa informacija apie lietuvių grafiko kūrybą]. - Iliustr. // Pergalė. - 1978, nr. 6, 

p. 141-144. 

927. Prie studentų darbų: [Šiaulių Parodų rūmuose veikia piešimo, darbų ir braižybos specialybės studentų 

paroda, skirta instituto 30-mečiui] // Raudonoji vėliava. - 1978, birž. 10, p. 4. 

928. Kazio Šimonio netekus: [nekrologas žymiam lietuvių dailininkui atminti] // Raudonoji vėliava. - 1978, 

birž. 22, p. 4. 

929. Aktorių portretai: [Šiaulių m. kultūros rūmuose Klaipėdos dailininkai surengė aktorių portretų parodą]. 

- Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, birž. 23, p. 3. 

930. Aleksandro Ostašenkovo fotografijos: [apie fotomenininko kūrybą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 

1978, birž. 24, p. 4. 

931. Dailės kronika: [Respublikinė meno verslų paroda Vilniuje, Šiauliuose tuberkuliozės ligoninėje 

plakatų paroda, išleista G. Isoko knyga „Pavasario žibintai“, kurią iliustravo šiaulietė dailininkė R. 

Kalniūnaitė, žurnale „Tarybinė literatūra“ menotyrininko V. Rimkaus straipsnis]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1978, birž. 24, p. 4. 

932. Kuršėniečių sėkmė: [apie kuršėniečių liaudies meistrų dalyvavimą respublikinėje meno verslų 

parodoje Vilniuje] // Leninietis. - 1978, birželio 27, p. 3. 

933. Visų amatų dienoje: [apie antrąją visų amatų dieną Vilniuje , kurioje dalyvavo ir šiauliečiai 

menininkai]. - Parašas: R. Vytaitis// Raudonoji vėliava. - 1978, birž. 29, p. 3. 

934. Naujas M. K. Čiurlionio albumas: [apie leidinį „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis : [albumas] / leid. 

parengė V. Čiurlionytė-Karužienė, J. Grigienė ; red. kom-ja: A. Gedminas … [et al.]. - 1977. - 308 p. : 

iliustr“]. // Pergalė. - 1978, nr. 7, p. 179-180. 
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935. Per kitus - į save: [Lietuvos dailės vieta sąjunginėje dailėje; lietuviškos dailės žinomumas ir reikšmė]. - 

Rubrika: Mūsų dailė sąjunginėje panoramoje // Literatūra ir menas. - 1978, liep. 8, p.10. 

936. Tarytum atgyja pamiršti spektakliai: J. Taujanskienės scenografijos darbų paroda: [Parodų rūmuose 

atidaryta Šiaulių Dramos teatro dailininkės personalinė paroda] // Raudonoji vėliava. - 1978, liep. 8, p. 4. 

937. Kultūrinė kronika: [apie šiauliečių dailininkų dalyvavimą parodose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1978, liep.15, p. 4. 

938. Ekspozicijoje - meno verslai: [apie Vilniaus dailės parodų rūmuose veikusią respublikinę meno verslų 

parodą] // Kultūros barai. - 1978, nr. 8, p. 76-77. 

939. Dvi parodos: [vilniečio dailininko B. Grušo stikloplastiko kūrinių paroda ir Šiaulių dramos teatro 

vyriausios dailininkės J. Taujanskienės personalinė scenografinių darbų paroda] // Kultūros barai. - 1978, 

nr. 9, p. 77. 

940. Ramunės Kalniūnaitės iliustruoti puslapiai: [Išleista G. Isoko knyga „ Pavasario siluetai“, kurią 

iliustravo šiaulietė dailininkė] // Raudonoji vėliava. - 1978, rugs. 16, p. 4. 

941. A. Lauciaus vazos: [Šiaulių parodų rūmuose eksponuojama šiauliečio menininko keramika] // 

Raudonoji vėliava. - 1978, rugs. 23, p. 4. 

942. Į estetinio lavinimo lobyną: [apie estetinį lavinimą mokyklose, minimi labiausiai šioje srityje nusipelnę 

mokytojai] // Raudonoji vėliava. - 1978, rugs. 30, p. 4. 

943. Neužmirškime seno, kurkime nauja: [apie retas liaudies meno šakas: karpinius, mezgimą, papuošalų 

gamybą, gamybos atliekų panaudojimą aplinkos dekoravimui ir kt.] // Leninietis. - 1978, rugs. 26, p. 3; 

rugs. 28, p. 4; rugs. 30, p. 4; spal. 3, p. 4. 

944. Aloyzo Toleikio moterų paveikslai: [skulptūros moters tematika]. - Iliustr. // Tarybinė moteris. - 1978, 

nr. 10, p. 14. 

945. Parodos Šiauliuose: [trumpai apie veikiančias parodas]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1978, spal. 

20. 

946. Dailės kronika: [apžvelgiamos parodos Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, 

spal. 20, p. 3. 

947. Dailės kronika: [apie parodas Šiauliuose ir Vilniuje, kuriose dalyvavo ir šiauliečiai dailininkai]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, spal. 21, p. 3. 

948. Atidaryta akvarelės paroda: [Parodų rūmuose atidaryta septintoji respublikinė akvarelės paroda]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, spal. 26, p. 3. 

949. Parodos Šiauliuose:[trumpai pristatomos veikiančios parodos]. - Rubrika: Kronika. - Be parašo // 

Literatūra ir menas. - 1978, spal. 28, p.15. 

950. Aplankykime parodas: [apie Šiauliuose veikiančias parodas] // Leninietis. - 1978, spal. 28, p. 4. 

951. Dailininkas ir pedagogas: [Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojo dailininko J. Kmieliausko 

jubiliejus]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 4, p. 4. 
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952. Vaiko piešinys - kas tai?: [apie vaikų kūrybą ir vaikų meno parodų specifiką] // Literatūra ir menas. - 

1978, lapkr. 4, p.12. 

953. Dailės kronika: [trumpa informacija apie parodas ir kitus meno įvykius]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 10, p. 3. 

954. Respublikos akvarelė: [7-oji respublikinė akvarelės paroda Šiaulių parodų rūmuose, kurioje dalyvauja 

55 autoriai] - Iliustr. - Rubrika: Kviečia paroda // Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 11, p. 4. 

955. Lankėsi latvių dailininkai: [Į Šiaulius atvyko Rygos ir Jelgavos dailininkai, kurie susipažino su 

respublikine akvarelės paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 14, p. 2. 

956. Žvilgsniu iš šalies: [1978 m. „Pergalės“ 10 numeryje spausdinamas G. Martinaitienės straipsnis 

„Skulptūra mieste“, kuriame apžvelgiamos didžiųjų miestų, tame tarpe ir Šiaulių, skulptūros]. - Rubrika: 

Respublikinėje spaudoje. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 17, p. 4. 

957. Apie Šiaulių freskas: [A. Mačiulio straipsnyje „Menų sąveikai - tektoninę architektūros logiką“ 

remiamasi šiaulietiškais pavyzdžiais]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 18, p. 3. 

958. Šiauliai priėmė akvarelę: [apie 7-ąją respublikinę akvarelės parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - 

Rubrika: Parodų salėse // Literatūra ir menas. - 1978, lapkr. 18, p.7. 

959. Dailininkas ir pedagogas: [apie šiaulietį dailininką Jeronimą Kmieliauską]. - Iliustr. // Tarybinis 

mokytojas. - 1978, lapkr. 22, p. 4. 

960. Aktorių ir dailininkų susitikimas: [jaunieji Šiaulių dailininkai surengė parodą Šiaulių dramos teatre, 

įvykusiame susitikime su aktoriais buvo diskutuojama apie menų bendradarbiavimą]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 24, p. 3. 

961. Svečias iš Baltarusijos: [apie baltarusių dail. Leonido Dudarenkos parodą Šiaulių parodų rūmuose] // 

Raudonoji vėliava. - 1978, lapkr. 30, p. 3. 

962. Filosofo paveikslai: [vilniečio filosofo J. V. Vinciūno tapybos paroda Šiaulių Parodų rūmuose]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1978, gruod. 2, p. 4. 

963. Rūmai, kuriuose mokomės: [apie antruosius K. Preikšo pedagoginio instituto rūmus , pastatų istoriją ir 

architektūrą]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1978, gruod. 1, p. 2. 

964. Paroda - pardavimas: [dail. A. Dovydaičio tapybos paroda Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato 

patalpose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, gruod. 5, p. 3. 

965. Skiriama garbingai datai: [Šiaulių parodų rūmuose atidarytos liaudies meistrų, architektų ir dailininkų 

darbų parodos]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, gruod. 9, p. 4. 

966. Ekspozicijos Šiauliuose: [apie baltarusių dailininko L. Dudarenkos tapybos darbų parodą Šiaulių 

kultūros rūmuose] // Literatūra ir menas. - 1978, gruod. 9, p.11. 

967. Dailės sekcijoje: [organizuota paroda, skaitomi ir referuojami darbai]. - Rubrika: XXII studentų 

mokslinės konferencijos atgarsiai] // Pedagogas. - 1978, gruod. 15, p. 2. 

968. Parodos Šiauliuose:[trumpai supažindinama su parodomis Šiauliuose ir šiauliečių dailininkų paroda 

Kelmėje]. - Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 1978, gruod. 16, p.15. 
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969. [LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime...] - 

Rubrika: Kūrybinėse sąjungose. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1978, gruod. 16, p.8. 

970. Dalyvauja 5 šiauliečiai: [Vilniuje atidarytoje respublikinėje dailės parodoje dalyvauja ir šiauliečiai 

dailininkai]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1978, gruod. 22, p. 8. 

1979 

971. [Dailininkas Vitolis Trušys: įžanginis straipsnis]. - Santr. angl., rus. // Vitolis Trušys. - Vilnius, 1979. - 

P. 3-7. 

972. [Įžanginis straipsnis] // Penktosios Šiaulių karikatūros parodos katalogas / [sudarė L. Vorobjovas] : 

[teksto aut. V. Rimkus]. - Šiauliai, 1979. - P. 2. 

973. Nauji parodų rūmai Šiauliuose: [1977 m. spal. 14 atidaryti nauji parodų rūmai. Supažindinama su 

naujomis ekspozicijomis] // Dailė-21, V., 1979. - P. 222. 

974. Teatre - S. Prancuičio tapyba: [apie dailininko pirmąją personalinę parodą Šiaulių dramos teatre] // 

Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 6, p. 3. 

975. Foto paroda inžinierių namuose: [inžinieriaus R. Gedmino fotografijų paroda] - Parašas: R. Vizgirdas 

// Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 9, p. 3. 

976. Naujas dailės albumas: [apie 1978 m. pabaigoje išleistą albumą „Lietuvos TSR vaizduojamoji dailė“] - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 9, p. 3. 

977. Teatro dailė - Baisogaloje: [apie teatro dailininkės J. Taujanskienės scenografijos darbų parodą] // 

Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 12, p. 3. 

978. Rūmai puošiasi:[antrųjų K. Preikšo pedagoginio instituto rūmų istorija]. - Rubrika: Laiko dulkes 

nužėrus // Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 19, p. 3. 

979. J. Porvaneckienės akvarelės: [apie parodą Šiaulių „Tiesos“ kino teatre] - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 20, p. 4. 

980. Eksponavo dailininkai ir 980ai:[apie šiauliečių dailininkų parodą Šiaulių Parodų rūmuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 23, p. 3.   

981. Paroda Baisogaloje: [scenografės J. Taujanskienės darbų paroda Baisogalos mokykloje] // Tarybinis 

mokytojas - 1979, saus. 23, p. 2. 

982. Dailininkai - miestui: [apie šiauliečių dailininkų kūrybinę veiklą miesto kultūriniame gyvenime 1979 

metais] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, saus. 31, p. 3. 

983. „Aušros” muziejaus turtai: [apie muziejuje saugomas meno kolekcijas]. -  Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis 

// Kultūros barai. - 1979, nr.2, p. 63-64. 

984. Dvi parodos Šiauliuose: [apie baltarusių dailininko L. Dudarenkos tapybos parodą Šiaulių parodų 

rūmuose ir dail. S. Prancuičio personalinę parodą Šiaulių dramos teatre]. - Parašas: V.R. // Kultūros 

barai. - 1979, nr. 2, p. 77. 
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985. Dvi vilniečių parodos: [L. Gutausko ir S. Džiaukšto paroda Šiaulių Parodų rūmuose]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, vas. 6, p. 3. 

986. Šiauliečių jubiliejinėje: [apie dailininkų, dalyvavusių parodoje darbus] // Literatūra ir menas. - 1979, 

vas. 10, p.8. 

987. Apie Šiaulių liaudiškąsias skulptūras:[apie L. Šepečio knygą „Menas ir aplinka“, kurioje plačiai 

pristatomi šiaulietiški paminklai] // Raudonoji vėliava. - 1979, vas. 13, p. 3. 

988. Estetinio lavinimo baruose: [apie estetinį lavinimą Šiaulių miesto mokyklose ir apie dailininkės 

Michalinos Adomavičienės pedagoginį darbą] // Tarybinis mokytojas. - 1979, vas. 16, p. 4. 

989. Kauniečiai - Šiauliuose: [trumpas pranešimas apie tapybos, grafikos ir skulptūros ekspoziciją Šiaulių 

parodų rūmuose]. – Autorius nenurodytas // Literatūra ir menas. - 1979, vas. 17, p.2. 

990. Kokie mūsų diplomantai?: [apie Leningrado parodų rūmuose surengtą 18-ąją šalies aukštųjų dailės 

mokyklų diplominių darbų parodą] // Literatūra ir menas. - 1979, vas. 17, p.2. 

991. Iš centrinių rūmų istorijos: [Šiaulių pedagoginio instituto rūmų istorija]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1979, 

vas. 16, p. 2. 

992. Parodų rūmuose: [naujos parodos]. - Parašas: R. Vytaitis // Leninietis. - 1979, vas. 27, p. 2. 

993. Kauniečių viešnagė:[apie kauniečių dailininkų parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1979, vas. 28, p. 3. 

994. Reikšmingoms datoms skirtos:[ supažindinama su meno parodomis surengtomis Vilniuje, Kaune ir 

Šiauliuose] // Kultūros barai. - 1979, nr. 3, p. 77-78. 

995. Dailės kronika: [apie meno renginius Šiauliuose] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, 

kovo 3, p. 3. 

996. Centrinių rūmų istorijos fragmentai: [Šiaulių pedagoginio instituto rūmų istorija] // Pedagogas. - 1979, 

kovo 7, p. 2. 

997. Svečiuose - J. Taujanskienės scenografija: [Šiaulių dramos teatro scenografė] // Leninietis. - 1979, 

kovo13, p. 3. 

998. Karikatūrų paroda; Dizainerių darbai; L. Vorobjovo piešinių keliai: [apie parodą Šiaulių parodų 

rūmuose; šiauliečių dizainerių parodą Inžinierių namuose; šiauliečio dailininko karikatūras Maskvoje 

leidžiamame žurnale]. - Rubrika: Dailės kronika // Raudonoji vėliava. - 1979, kovo 22, p. 3. 

999. Gražinos Didelytės paroda: [apie vilnietės grafikės parodą Šiaulių parodų rūmuose] // Raudonoji 

vėliava. - 1979, kovo 22, p. 4. 

1000. Balandžio pirmosios atvirukai: [Šiaulių Inžinierių namuose suruošta atvirukų paroda]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, kovo 24, p. 4. 

1001. Dailės kronika: [apie meno įvykius Šiauliuose] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, bal. 

12, p. 3. 

1002. Prasideda dailės dienos: [apie balandžio antroje pusėje vykstančias tradicines dailės dienas]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, bal. 13, p. 4. 
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1003. Reikšminga paroda: [apie Antano Kučo grafikos parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1979, bal. 20, p. 3. 

1004. Dvi liaudies meno parodos: [Šiaulių parodų rūmuose veikia paroda skirta Tarptautiniams vaikų 

metams ir jubiliejinė audėjos Onos Strakšienės darbų paroda] // Literatūra ir menas. - 1979, bal. 28, p.14. 

1005. Užsienio tapybos albumas / parengė B. Ziutelienė: [apie albumą: Vakarų Europos tapyba 

Valstybiniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje]. - V., Vaga, 1978, 95 p.] // Pergalė. - 1979, nr. 5, p. 

176-178. 

1006. Gražinos Didelytės paroda: [apie vilnietės grafikės ofortų parodą Šiaulių parodų rūmuose] // Pergalė. - 

1979, nr. 5, p. 184. 

1007. Dailės dienos - įvykiai ir atgarsiai: [apie dailės dienų metu Šiauliuose vykusius renginius]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, geg. 11, p. 3. 

1008. Ekspozicijoje - vaikų kūryba: [Šiaulių parodų rūmuose atidaryta paroda skirta Tarptautiniams vaikų 

metams, joje savo darbus eksponuoja vidurinių mokyklų moksleiviai]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1979, geg. 25, p. 3. 

1009. E. Juchnevičiaus grafika ir tapyba: [apie šiauliečio dailininko kūrybinę veiklą] // Raudonoji vėliava. - 

1979, geg. 26, p. 4. 

1010. Respublikinei premijai gauti: [Šiaulių dail. Vitolis Trušys pristatytas 1979 m. respublikinei premijai 

gauti, supažindinama su dailininko kūryba]. - Iliustr. // Leninietis. - 1979, birž. 9, p. 2. 

1011. Šiauliečių dailininkų paroda: [apie Šiaulių dailininkų veiklą ir Kauno paveikslų galerijoje atidaromą 

Šiaulių miesto ir zonos dailininkų kūrybos parodą] // Kauno tiesa. - 1979, bal. 25, p. 6. 

1012. Baltarusių akvarelės: [apie dailės parodą Šiaulių Parodų rūmuose]. - Parašas: V. Vainorius // 

Raudonoji vėliava. - 1979, birž. 16, p. 1. 

1013. Vaikų metams: [Šiaulių vidurinių mokyklų moksleivių darbų paroda miesto parodų rūmuose]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, birž. 16, p. 1. 

1014. Brandos metas: [apie šiaulietį dailininką Vitolį Trušį]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1979, birž. 16, 

p. 4. 

1015. Žmogus tarp daiktų ir ženklų: [apie šiaulietį dailininką Eduardą Juchnevičių] // Literatūra ir menas. - 

1979, birž. 16, p.15. 

1016. Ekspozicijoje - vaikų kūryba: [apie Šiaulių parodų rūmuose atidarytą bendro lavinimo mokyklų 

moksleivių darbų parodą]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1979, birž. 23, p.7. 

1017. Žmogus - gražus ir tobulas: [apie Šiaulių dailininko Vitolio Trušio kūrybą] // Literatūra ir menas. - 

1979, birž. 23, p.8. 

1018. Šiauliuose - pajėgus dailininkų kolektyvas // Laisvė (JAV). - 1979, birž, 29, p.4. 

1019. Kauno dailininkų piešiniai: [apie parodą Šiaulių parodų rūmuose] // Raudonoji vėliava. - 1979, birž. 

30, p. 4. 
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1020. Liaudies menas Kuršėnuose ir Papilėje: [apie liaudies meno šventę, liaudies meno parodą Kuršėnuose 

ir pirmąją liaudies meno parodą Papilėje] // Kultūros barai. - 1979, nr. 7, p. 79. 

1021. Ten kur mokosi būsimieji mokytojai: [Šiaulių pedagoginio instituto centrinių rūmų istorija] - Iliustr. - 

Rubrika: Laiko dulkes nužėrus // Raudonoji vėliava. - 1979, liep. 7, p. 3-4. 

1022. Katalogas - taip pat knyga: [apie parodų katalogų leidimo problemas] // Naujos knygos. - 1979, nr. 8, 

p. 44. 

1023. Šiauliečių darbai parodose:[apie parodas Maskvoje, Vilniuje, Latvijos kurorte Jūrmaloje ir šiauliečių 

dailininkų dalyvavimą jose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, rugpj. 11, p. 4. 

1024. Pamatyti save tarp kitų: [apie Vilniaus parodų rūmuose suruoštą respublikinę liaudies tapybos 

ekspoziciją] // Literatūra ir menas. - 1979, rugpj. 18, p.12. 

1025. Ant Raganų kalno: [liaudies meistrai Juodkrantėje kūrė skulptūras pasakų ir padavimų motyvais ir 

jomis papuošė Raganų kalną]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, rugpj. 25, p. 4. 

1026. Baltarusių akvarelės: [apie parodas Šiaulių ir Panevėžio parodų rūmuose ir jose dalyvavusių baltarusių 

tapytojų darbus]. - Parašas: V.R. // Pergalė. - 1979, nr. 9, p. 183-184. 

1027. Jaunatviška ir nejaunatviška meninė kalba: [apie Vilniaus parodų rūmuose veikiančią Pabaltijo jaunųjų 

dailininkų parodą „Jaunystė“, aptariami eksponuojami parodoje darbai] // Pergalė. - 1979, nr. 9, p. 128-

139. 

1028. Paminklas Laurynui Ivinskiui: [apie Kuršėnų skvere stovintį paminklą XIX a. švietėjui ir šio 

monumentaliosios dailės kūrinio atsiradimo istoriją] // Leninietis. - 1979, rugs. 1, p. 3. 

1029. Iš tradicijų ir dabarties: [apie retrospektyvinę liaudies keramikos parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - 

Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1979, spal. 6, p. 14 

1030. Marijos Reichmanės pastelės: [apie Rygoje gyvenančios dailininkės kūrybos parodą Šiaulių parodų 

rūmuose] // Raudonoji vėliava, - 1979, spal. 20, p. 4. 

1031. Ne tik puodai ir ąsočiai: respublikinę liaudies keramikos parodą aptariant: [apie retrospektyvinę parodą 

Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1979, spal. 17, p. 3. 

1032. Paveikslai iš Rygos: [apie Marijos Reichmanės kūrybos parodą Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Literatūra ir menas. - 1979, spal. 20, p. 2. 

1033. Šiauliečių kūriniai - Maskvoje: [šiauliečių dailininkų darbai teminėje parodoje „Fizinė kultūra ir 

sportas vaizduojamame mene“]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, spal. 25, p. 4. 

1034. Marinistinė dailė Maskvoje: [apie centrinėje parodų salėje atidarytą sąjunginę parodą „Žydrieji tėvynės 

keliai“, skirtą jūrai ir jos žmonėms, ežerams ir upėms] // Literatūra ir menas. - 1979, spal. 27, p.12. 

1035. Puodžių puodžius: [respublikinėje puodžių šventėje, vykusioje Šiauliuose išrinktas puodžių puodžius, 

kuriuo tapo kuršėniškis Bronius Radeckas] // Raudonoji vėliava. - 1979, spal. 27, p. 4. 

1036. Susitikimas su žemaičiais: [Pasvalio raj. Pušaloto mokykloje šiauliečiai dailininkai susitiko su 

moksleiviais ir mokytojais]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1979, lapkr. 20, p. 3. 



80 
 

1037. Koks bus laukiamas takas?: [apie dizainerių seminarą Šiauliuose, kuriame buvo svarstytas dviračių 

tako į Bubius projektas]. - Rubrika: Dviratis visiems // Raudonoji vėliava. - 1979, lapkr. 27, p. 3. 

1038. Freskos ir mozaikos: [apie šiauliečio dailininko Vitolio Trušio darbus]. - Iliustr. // Gimtasis kraštas. - 

1979, lapkr. 29, p.6-7. 

1039. Meno verslų problemos: [apie Rumšiškėse vykusią konferenciją „Meno verslų ir suvenyrų kūrimo ir 

gamybos perspektyvos 1980-1985 metais“ // Kultūros barai. - 1979, nr. 12, p. 70-71. 

1040. Atidaroma šiauliečių kūrybos paroda: [Šiaulių parodų rūmuose] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1979, gruod. 12, p. 4. 

1041. Panevėžiečių dailė Šiauliuose: [apie Panevėžio dailininkų parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - Be parašo 

// Literatūra ir menas. - 1979, gruod. 15, p.7. 

1042. Prie panevėžiečių darbų: [tapybos paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 

1979, gruod. 18, p. 3. 

1980 

1043. Mūsų dailė sąjunginėje leidyboje: [knygų apie dailę ir dailės albumų leidybos apžvalga] // Pergalė. - 

1980, nr. 1, p. 175-177. 

1044. Paroda - kultūros faktas ir fenomenas: [parodų apibūdinimas, klasifikavimas, rengimo istorija] // 

Kultūros barai. - 1980, nr. 1, p. 40-43. 

1045. Parodos Šiauliuose: [apie parodas Šiaulių parodų rūmuose ir „Aušros“ muziejuje ] //Literatūra ir 

menas. - 1980, saus. 5, p.2. 

1046. [Panevėžio dailininkai svečiavosi pas savo kaimynus šiauliečius...]: [buvo aptarta panevėžiečių 

dailininkų paroda] - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1980, saus. 5, p.15. 

1047. Įsiliejus į dailininkų gretas: [apie dailininkę J. Šapkauskaitę-Dobkevičienę]. - Iliustr. // Komjaunimo 

tiesa. - 1980, saus. 11, p. 4. 

1048. Panorama, trykštanti gyvenimu: [monumentalioji-dekoratyvinė dailė Šiauliuose] // Tiesa. - 1980, saus. 

12, p.4. 

1049. Šiauliečio darbai Kijeve:[apie 19-ąją aukštųjų dailės mokyklų studentų diplominių darbų parodą 

Kijeve, kurioje savo darbą eksponuoja ir  šiaulietis Arvydas Dauguvietis] - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1980, saus. 12, p. 4. 

1050. Liaudies menininkų darbai Maskvoje: [apie meno verslų parodą sąjunginiuose dailininkų namuose, 

kurioje savo ekspoziciją turi ir Lietuvos liaudies meistrai] // Leninietis. - 1980, saus. 26, p. 2. 

1051. Šiauliečių liaudies meistrų darbai Maskvoje:[ Sąjunginiuose dailininkų namuose atidaryta meno verslų 

paroda, kurioje savo darbus eksponuoja ir šiauliečiai liaudies menininkai] // Raudonoji vėliava. - 1980, 

saus. 30, p. 3. 

1052. Knyga apie Antaną Gudaitį: [apie leidyklos „Sovetskij chudožnik“ išleistą Valentino Lebedevo 

monografiją apie lietuvių tapytoją Antaną Gudaitį] // Kultūros barai. - 1980, nr. 2, p. 64-65. 



81 
 

1053. Šiauliečiai - Vilniaus parodose: [apie Šiaulių dail. darbus II Pabaltijo ekslibrisų bienalėje Parodų 

rūmuose ir tapybos paroda Vilniaus „Dailės“ salone] // Raudonoji vėliava. - 1980, vas. 2, p. 1. 

1054. Dvi liaudies meistrės: [J. Rudauskienės ir J. Baniulienės personalinės parodos Šiaulių parodų rūmuose] 

//Literatūra ir menas. - 1980, vas. 2, p.16. 

1055. Apie puodžių šventę: [žurnale „Sovetskij sojuz“ rašoma apie trečiąją puodžių šventę Šiauliuose]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, vas. 14, p. 3. 

1056. Ruošiama paroda “Šiauliai ir šiauliečiai“: [apie temines parodas ir parodą, kuri bus surengta 1980 m. 

pavasarį Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, vas. 20, p. 4. 

1057. Fotografų ataskaita: [apie „Aušros“ muziejuje, fotografijos skyriuje surengtą šiauliečių fotomenininkų 

ataskaitinę parodą] // Raudonoji vėliava. - 1980, vas. 22, p. 3. 

1058. Balandžio pirmosios atvirukai; [apie XX a. Pradžioje Europos šalyse leistus atvirukus skirtus juokų 

dienai - balandžio pirmajai]. - Iliustr. // Naujos knygos. - 1980. nr. 3, p. 40-41.  

1059. Gedimino Tamošiūno darbų paroda:[ apie menininko kūrybą ir surengtą personalinę parodą Šiaulių 

Parodų rūmuose] // Raudonoji vėliava. - 1980, kovo 6, p. 3. 

1060. Išsivadavimas iš pilkos kasdienybės: [apie Šiaulių miesto vyriausio dail. V. Purono veiklą ir parodų 

rūmuose surengtą parodą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, kovo 11, p. 3. 

1061. Parodos Šiauliuose:[supažindinama su parodomis Šiaulių parodų rūmuose ir „Aušros“ muziejuje, 

pristatoma parodų autorių kūryba] // Leninietis. - 1980, kovo 15, p. 3. 

1062. Akvarelės Vilniuje: [apie aštuntąją respublikinę akvarelės parodą Vilniaus Parodų rūmuose]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, kovo 15, p. 1. 

1063. V. Zigmanto lino graviūros: [apie grafiko kūrybą ir surengtą parodą Šiaulių Parodų rūmuose]. - Iliustr. 

// Raudonoji vėliava. - 1980, kovo 21, p. 3. 

1064. Susitikimai: [apie fotomenininko Antano Bareišio kūrybą ir surengtą parodą]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1980, kovo 29, p. 4. 

1065. Kaimas ir liaudies menas: [apie liaudies meno ištakas ir santykį su dabartiniu kaimu] // Valstiečių 

laikraštis. - 1980, kovo 22, p. 4. 

1066. “Piešėjai”: [apie Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir darbų fakultetą, 

studentams keliamus reikalavimus, jame dirbančius dėstytojus]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1980, kovo 28, 

p. 4. 

1067. Naujas dailininkų sąjungos narys: [apie dail. Vytautą Tribandį]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1980, bal. 11, 

p. 2. 

1068. Nauji sąjungos nariai: [apie šiauliečius dailininkus V. Tribandį ir S. Prancuitį ir jų kūrybinę veiklą]. - 

Iliustr. . - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, bal. 16, p. 3. 

1069. Atidaroma paroda “Šiauliai ir šiauliečiai”: [atidaryta teminė paroda Šiaulių Parodų rūmuose]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, bal. 17, p. 4. 
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1070. Liaudies meistrų ataskaitinė: [apie parodą Šiaulių parodų rūmuose ir joje eksponuojamus darbus]. - 

Iliustr. // Leninietis. - 1980, bal. 19, p. 3. 

1071. Vado paveikslas miesto dailėje: [apie šiauliečių skulptorių A. Toleikio ir D. Lukoševičiaus sukurtą 

paminklą V. Leninui]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, bal. 20, p. 3. 

1072. Pokalbis apie keramikos meną: [apie dailininkų keramikų susitikimą su miesto inžinieriais Šiaulių 

Inžinierių namuose] // Raudonoji vėliava. - 1980, bal. 24, p. 3. 

1073. Ir naudinga, ir gražu: [apie Sąjunginiuose dailininkų namuose veikusią plačią meno verslų parodą]. - 

Iliustr. // Kultūros barai. - 1980, nr. 5, p. 59-62. 

1074. Laisvalaikis - kūrybai: [apie liaudies menininkus pedagogus Antaną ir Birutę Dundulius] // Raudonoji 

vėliava. - 1980, geg. 6, p. 3. 

1075. Šiauliai ir šiauliečiai: [apie teminę parodą Šiaulių parodų rūmuose ir joje eksponuojamus dailininkų 

darbus]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1980, geg. 8, p. 2. 

1076. Būti mokytoju ir dailininku: [apie Šiaulių K. Preikšo piešimo, braižybos ir darbų  katedros profesinio 

orientavimo veiklą mokyklose]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1980, geg. 16, p. 2. 

1077. Atskleidė daug naujo: Aptariame parodą “Šiauliai ir šiauliečiai”: [apie parodoje eksponuotus kūrinius]. 

- Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, geg. 16, p. 3. 

1078. Dailės kronika: [apie meno renginius Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, 

geg. 20, p. 3. 

1079. Šiauliai ir šiauliečiai: [apie teminėje parodoje „Šiauliai ir šiauliečiai“ eksponuotus darbus]. - Iliustr. // 

Literatūra ir menas. - 1980, geg. 31, p.14. 

1080. Vaikų dailės mokyklos ataskaita: [Šiaulių parodų rūmuose pristatoma vaikų dailės mokyklos 13 metų 

veiklos ataskaita] - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, geg. 31, p. 4. 

1081. Kviečia fotografijos muziejus: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus fotografijos skyriaus istorija] // Kultūros 

barai. - 1980, nr. 6, p.76-77. 

1082. Dvi dailėtyros disertacijos: [informacija apie Lietuvos dailėtyrininkų apgintas disertacijas] . - Parašas: 

Vytas Rimaitis // Literatūra ir menas. - 1980, birž. 7, p.15. 

1083. Dailės kronika: [apie naujus dailės leidinius] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, birž. 

12, p. 3. 

1084. Studentų diplominiai darbai: [apie Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir darbų 

specialybės studentų diplominius darbus]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, birž. 17, p. 

4. 

1085. Parodų salėse: [supažindinama su parodomis Šiaulių parodų rūmuose, „Aušros“ muziejuje ir K. 

Preikšo pedagoginiame institute, pristatoma parodų autorių kūryba] // Leninietis. - 1980, birž. 17, p. 3. 

1086. Diplominius darbus apgynus: [apie Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir 

darbų specialybės studentų baigiamuosius darbus] // Pedagogas. - 1980, birž. 20, p. 1-2. 
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1087. Fantastiniai vaizdai: [„Aušros“ muziejaus fotografijos skyriuje veikia Rašido Ali Akbarovo tapybos 

paroda] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, birž. 21, p. 3. 

1088. Kūrybinė ataskaita: [Šiaulių vaikų dailės mokyklos 13 metų ataskaitinė paroda]. - Iliustr. // Tarybinis 

mokytojas. - 1980, birž. 20, p.4. 

1089. Vytauto Čekanausko kūrybos paroda: [apie jubiliejinę architekto parodą Šiaulių parodų rūmuose] // 

Raudonoji vėliava. - 1980, birž. 25, p. 3. 

1090. Stojantiems į piešimo, braižybos ir darbų specialybę: [Šiaulių K. Preikšo institutas] // Pedagogas. - 

1980, birž. 27. 

1091. V. Čekanausko paroda: [apie architekto parodą Šiaulių parodų rūmuose] // Literatūra ir menas. - 1980, 

birž. 28, p.14. 

1092. Meilė gimtajam kraštui: [apie joniškiečio dailininko ir pedagogo Juozo Vainausko akvarelių parodą 

Šiaulių parodų rūmuose] // Raudonoji vėliava. - 1980, liepos 10, p. 3. 

1093. Respublikinė liaudies meno paroda: [apie respublikinę liaudies meno parodą ir joje dalyvaujančių 

šiauliečių liaudies menininkų darbus]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, liepos 24, p. 3. 

1094. “Motinystė”: [apie A. Toleikio skulptūrą]. - Iliustr.. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, 

liepos 26, p. 3. 

1095. Šlovės paminklai: [apie paminklus pastatytus Šiaulių mieste] // Raudonoji vėliava. - 1980, liepos 26, p. 

3. 

1096. Liaudies meistrai - dainų šventės dalyviai:[apie Respublikinės dainų šventės metu  Vilniaus parodų 

rūmuose surengtą respublikinę liaudies meno parodą]. - Iliustr. // Leninietis. - 1980, liepos 29, p. 2. 

1097. Knyga apie lietuvių vitražą: [apie knygą „Moderne Litauische Glasmalerei / Text und Auswahl von L. 

Ramanauskaitė. - Leningrad : Aurora  Kunstverlag, 1980. - 167 p“] // Pergalė. - 1980, nr. 8, p. 183-185. 

1098. Dvi grafikos ekspozicijos: [apie kauniečio dailininko  R. Čarnos parodą ir II Pabaltijo ir Baltarusijos 

ekslibrisų bienalę Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, rugpj. 6, p. 3. 

1099. Prie žaizdro: [apie kalvystės mena ir liaudies menininką J. Bukauską] // Raudonoji vėliava. - 1980, 

rugpj. 16, p. 4. 

1100. Puošiasi santuokų rūmai:[Šiaulių santuokų rūmų ceremonijų salė pasipuošė nauju keraminiu pano ir 

gobelenu]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, rugpj. 23, p. 2. 

1101. Vytauto Čekanausko kūrybos paroda: [apie jubiliejines architekto parodas LTSR meno darbuotojų 

rūmuose ir Šiaulių parodų rūmuose] // Pergalė. - 1980, nr. 9, p. 185-186. 

1102. P. Anikino paveikslai - sąjunginiame leidinyje: [Maskvoje išleistame leidinyje „Jaunųjų dailininkų 

menas“ reprodukuojamas ir šiauliečio dailininko tapybos darbas] . - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1980, rugs. 3, p. 3. 

1103. Vasaros darbai: [apie Šiaulių K. Preikšo instituto piešimo-braižybos fakulteto studentų vasaros 

praktiką] // Pedagogas. - 1980, rugs. 5, p. 2. 
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1104. Su molbertais gamtoje: [apie Šiaulių K. Preikšo instituto piešimo-braižybos fakulteto studentų vasaros 

praktiką] // Raudonoji vėliava. - 1980, rugs. 11, p. 2. 

1105. Ant Raganų kalno Juodkrantėje: [apie liaudies meno seminarą Juodkrantėje ir sukurtas skulptūras 

Raganų kalnui papuošti]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, rugs. 17, p. 3. 

1106. A. Toleikio skulptūra Maskvoje: [apie skulptūrą „Vėjas“ eksponuotą Maskvoje Olimpiados metu 

surengtoje parodoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, rugs. 17, p. 3. 

1107. Apie paminklus: [apie „Minties“ leidykloje išleistą knygą „300 kultūros paminklų“] // Raudonoji 

vėliava. - 1980, rugs. 17, p. 3. 

1108. Šiauliečių kūriniai Vilniuje: [respublikinė vaizduojamosios dailės paroda Vilniaus parodų rūmuose, 

kurioje eksponuojami ir šiauliečių dailininkų darbai]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, 

rugs. 30, p. 3. 

1109. Paveikslo sėkmė:[apie jauno tapytojo A. Dauguviečio diplominį darbą] - Be parašo // Raudonoji 

vėliava. - 1980, spal. 4, p. 4. 

1110. Paveikslo sėkmė: [apie dail. A. Dauguviečio diplominį darbą „ Observatorija. Astronomo Janulio 

portretas“] – Autorius nenurodytas // Raudonoji vėliava. - 1980, spal. 4, p. 3. 

1111. Liudija platų interesų ratą: V. Kunicko skulptūros ir interjero paroda: [apie jubiliejinę dailininko 

parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, spal. 4, p. 3. 

1112. Inžinierius-karikatūristas: [apie R. Baldišiaus karikatūrų parodą Šiaulių Inžinierių namuose]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, spal. 9, p. 4. 

1113. Nuotaikingos akvarelės: [apie inžinieriaus B. Juknos akvareles, eksponuojamas Šiaulių Inžinierių 

namuose] // Raudonoji vėliava. - 1980, spal. 11, p. 4. 

1114. Reikalingas ir garbingas darbas: [apie pozuotojų darbo reikšmę dailininkų kūrybai] // Raudonoji 

vėliava. - 1980, spal. 15, p. 3. 

1115. Jaunos dėstytojos debiutas: [apie dail. V. Šiaučiūnaitę-Baranauskienę] // Pedagogas. - 1980, spal. 17, 

p. 2. 

1116. Graviūros ir piešiniai: [supažindinama su pirmoje šiauliečių grafikos kūrybos parodoje 

eksponuojamais darbais]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, spal. 18, p. 3. 

1117. ... Ir nūdienos ritmai: [supažindinama su darbais, eksponuojamais respublikinėje vaizduojamosios 

dailės parodoje]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1980, spal. 18, p.8-9. 

1118. Du akvarelistai: [apie dail. A. Krištopaičio ir A. Vasiliausko kūrybą ir surengtą parodą Šiaulių parodų 

rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1980, spal. 24, p. 3. 

1119. Parodos Šiauliuose:[ trumpai pristatomos Šiaulių parodų rūmuose veikiančios parodos] // Literatūra ir 

menas. - 1980, spal. 25, p.3. 

1120. Tradicijų pakopomis: [apie LTSR liaudies meno draugiją ir jos veiklą] / [bendraaut.] A. Pačiulpaitė // 

Literatūra ir menas. - 1980, lapkr. 1, p.9. 
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1121. Dvi parodos: [apie Šiaulių Parodų rūmuose surengtas grafikos ir akvarelės parodas] // Pergalė. - 1980, 

nr. 12, p. 171-173. 

1122. Studentų darbų parodos: [K. Preikšo instituto I rūmuose eksponuoti I-II kurso studentų vasaros 

praktikos darbai] // Pedagogas. - 1980, gruod.19, p. 2. 

1123. Dailės parodų keliai: [apie „Aušros“ muziejaus surengtas kilnojamasias parodas, jų eksponavimo 

vietas ir tematiką]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, gruod. 25, p. 3. 

1124. Auklėtinių kūriniai parodose: [ŠPI piešimo, braižybos ir darbų specialybės studentų dalyvavimas 

respublikinėse parodose] // Pedagogas. - 1980, gruod. 29, p. 4. 

1125. Paveiksluose - portretai: [apie šiauliečio dailininko S. Pusvaškio kūrybą ir surengtą tapybos parodą 

„Tiesos“ kino teatre] // Raudonoji vėliava. - 1980, guod. 31, p. 3. 

1126. Šiauliečių kūriniai - parodose: [apie Sąjunginę jaunųjų dailininkų kūrybos parodą Taškente ir 

respublikinę taikomosios dailės parodą Vilniuje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1980, 

gruod. 31, p. 3. 

1981 

1127. [Aloyzas Toleikis: įžanginis straipsnis] // Aloyzas Toleikis: skulptūra : [katalogas]. - Šiauliai : Šiaulių 

"Aušros" muziejus, 1981. - P. 3-4. 

1128. Sankryžoje: [šiuolaikinio liaudies meno ir profesionaliosios dailės ryšiai] // Dailėtyra. - V., Vaga, 

1981. - P. 240-245. 

1129. Nuostabus akvarelės menas: [apie akvarelės kaip dailės šakos specifiką, ryšius su kitomis dailės 

šakomis, tradicijas] // Dailėtyra. - V., Vaga, 1981. - P. 91-97. 

1130. [L. Gutausko “Dangaus kalvis Perkūnas”] / [bendraaut.] D. Striogaitė // Literatūros panorama. - V., 

Vaga, 1981. - P. 162-163. 

1131. Ciklai - meninio vaizdo forma fotografijoje // Mokslinė - praktinė konferencija “Amžininko portretas”: 

tezės. - Šiauliai, 1981. - P.17-18. 

1132. VII akvarelės paroda: [apie 1978 m. Šiaulių parodų rūmuose surengtą respublikinę parodą, kurioje 

dalyvavo 55 autoriai]. - Rubrika: Dailės gyvenimo metraštis // Dailė-22. - Vaga, 1981. - P. 95. 

1133. Dailės mokymas Šiauliuose (XIX a. pab. - XX a. I pusė): [apie žymiausius piešimo mokytojus 

dirbusius Šiauliuose prieš Pirmąjį pasaulinį karą, nepriklausomoje Lietuvoje ir vokiečių okupacijos 

metais] // Kraštotyra. - V.,1980, kn, 11, p. 34-45. 

1134. Fotografija tarp kitų menų: [klasifikacija, terminai, vieta tarp kitų menų, fotografo, kaip meninės 

kūrybos asmenybės reikšmė]. - Iliustr. // Pergalė. - 1981, nr. 1, p. 153-159. 

1135. Naujametinės parodos Šiauliuose: [trumpa informacija apie meno parodas] // Literatūra ir menas. - 

1981, saus. 10, p.15. 

1136. Iš vytelių ir šiaudų...: [kuršėniečių Stankų pynimo paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Rubrika: 

Kultūrinė kronika // Raudonoji vėliava. - 1981, saus. 15, p. 3. 
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1137. Jono Buračo peizažai: [paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Rubrika: Kultūrinė kronika. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, saus. 15, p. 3. 

1138. Susitikimas su parodos autoriais: [Parodos „Šiauliai ir šiauliečiai“ autorių susitikimas su parodos 

lankytojais]. - Rubrika: Kultūrinė kronika. - “R.v.”inf. // Raudonoji vėliava. - 1981, saus. 15, p. 3. 

1139. Tapybos paroda: [ŠPI piešimo, braižybos ir darbų III kurso studento A. Uoginto darbų paroda Kultūros 

namuose] // Pedagogas. - 1981, saus. 23, p. 1. 

1140. Aptarta J. Buračo paroda. Iš plonų spalvotų siūlų. Trečiakursio tapyba. Vyrauja portretai: [apie parodas 

Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis. - Rubrika: Dailės kronika // Raudonoji vėliava. - 1981, saus. 28, p. 3. 

1141. Dėmesys liaudies papročiams: Broniaus Zavackio kūryba: [apie panevėžiečio liaudies meistro parodą 

„Aušros“ muziejuje] // Raudonoji vėliava. - 1981, vas. 6, p. 3. 

1142. Rankomis ir širdimi: [supažindinama su zoninėje liaudies meno parodoje Šiauliuose eksponuojamais 

darbais ir jų autoriais]. - Iliustr. // Leninietis. - 1981, vas. 19, p. 3. 

1143. Septynios dienos: [apie reikšmingiausias parodas Šiauliuose] // Literatūra ir menas. - 1981, vas. 21, 

p.15. 

1144. Vaikams, žvaigždžių broliams / [bendraaut. ] D. Striogaitė: [apie Leonardo Gutausko knygą „Dangaus 

kalvis Perkūnas“] // Literatūra ir menas. - 1981, kovo 7, p.6.  

1145. Pranciškaus Gerliko paveikslai: [vilniečio tapytojo kūrybos paroda buvo eksponuojama Šiaulių ir 

Panevėžio parodų rūmuose] // Literatūra ir menas. - 1981, kovo 7, p.16. 

1146. Parodoje - varpinės: [Broniaus Semaškos piešiniuose senoji lietuvių liaudies architektūra - varpinės]. - 

Rubrika: Kultūrinė kronika // Raudonoji vėliava. - 1981, kovo 19, p. 3. 

1147. Lėlių karalystėje: [apie lėlių kūrėją Alviną Smolenskienę] // Raudonoji vėliava. - 1981, kovo 21, p. 4. 

1148. Tradicijos ir ieškojimai: [apie zoninę liaudies meno parodą Šiaulių Parodų rūmuose, pristatomi joje 

eksponuojami darbai]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, kovo 25, p. 3. 

1149. PBD - kas tai?: [apie piešimo, braižybos ir darbų specialybę Šiaulių pedagoginiame institute]. - Iliustr. 

// Pedagogas. - 1981, kovo 27, p. 4. 

1150. Artėja dailės dienos: [apie tradicines balandžio mėn. vykstančias dailės dienas Šiauliuose, pristatomi 

renginiai]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, bal. 3, p. 3. 

1151. Parodos Šiauliuose: [apie reikšmingiausias parodas] // Literatūra ir menas. - 1981, bal. 4, p.15. 

1152. Gimtajame mieste: [Šiaulių „Aušros“ muziejuje atidaryta vilnietės dailininkės A. Skirutytės grafikos 

paroda] // Literatūra ir menas. - 1981, bal. 4, p.2. 

1153. Parodų kronika: [apie parodas dailės dienų metu]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, 

bal. 8, p. 4 

1154. “Metraštininkas”: [apie J. Špakauskaitės-Dobkevičienės freską Šiaulių viešosios bibliotekos 

skaitykloje]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, bal. 9, p. 3. 

1155. Dailininkas, pedagogas, visuomenininkas: [apie Aloyzą Toleikį]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1981, bal. 

10, p. 1. 



87 
 

1156. Skulptūros ir gyvenimo baruose: [apie skulptorių A. Toleikį]. - Portr. // Raudonoji vėliava. - 1981, bal. 

10, p. 1,3. 

1157. Tarytum marmuras dainuotų: [apie skulptoriaus Aloyzo Toleikio kūrybą]. - Iliustr. // Tarybinis 

mokytojas. - 1981, bal. 17, p.4. 

1158. Tapytojas ir pedagogas: [apie tapytoją Vytautą Tribandį] // Raudonoji vėliava. - 1981, bal. 14, p. 3. 

1159. Sveikinimų paroda: [apie profesionalių dailininkų sveikinimo atvirukų parodą]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1981, bal. 15, p. 3. 

1160. S. Bulzgis. Už tvirtą pilietinę poziciją: iš LTSR Dailininkų sąjungos valdybos plenumo: [ir 

sutrumpintas V. Rimkaus pranešimas]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, bal. 21, p. 3. 

1161. Naujas dailės kūrinys: [J. Špakauskaitės-Dobkevičienės freska „Metraštininkas“ Šiaulių viešosios 

bibliotekos skaitykloje]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1981, bal. 24, p. 2. 

1162. Parodos ir susitikimai: [apie renginio „Dailės dienos 1981“ renginius Šiauliuose“]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1981, bal. 30, p. 3. 

1163. Karikatūrų albume: [apie albumą „Šimtas šešiasdešimt keturios šypsenos / sudaryt. Andrius Cvirka ; 

dail. Jonas Varnas. - Vilnius : Mintis, 1981. - 126 p.]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, 

bal. 30, p. 3. 

1164. Paveiksluose - liaudies papročiai: [apie panevėžiečio liaudies meistro Broniaus Zavackio kūrinių 

parodą Šiaulių ‚Aušros“ muziejuje, supažindinama su kūryba]. - Rubrika: Panorama // Kultūros barai. - 

1981, nr. 5, p.78-79. 

1165. Keliauja po Lietuvą...: [apie medžio drožėjo J. Buračo (1898 - 1977) kilnojamąją parodą] // Pergalė - 

1981, Nr. 5, p. 181-182. 

1166. Skulptūrų autorius: [apie skulpt. A. Dimžlį] . - Portr. // Komunistinis žodis(Kelmė). - 1981, geg. 9. 

1167. Dailės židinių kaitra: pastabos apie dailės centrų veiklą respublikos miestuose ir rajonuose, apie jų 

kūrybinius ryšius // Tiesa. - 1981, geg. 23, p. 4. 

1168. Spalvingas karnavalas: [ŠPI piešimo, braižybos ir darbų specialybės studentai eisena pažymėjo 

specialybės dieną]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, geg. 29, p. 3. 

1169. Dailės kronika: [apie mieste vykstančius meno renginius]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1981, birž. 9, p. 3. 

1170. Septynios dienos: [apie meninių atvirukų parodą Šiaulių Inžinierių namuose] // Literatūra ir menas. - 

1981, birž. 20, p.15. 

1171. Vasaros parodos: [reikšmingiausios parodos Šiaulių parodų salėse] // Leninietis. - 1981, birž. 27, p. 4. 

1172. Grafika, tapyba, nuotraukos...: [apie parodas Šiauliuose , pristatomi autorių darbai] // Raudonoji 

vėliava. - 1981, birž. 27, p. 4. 

1173. Idėja. Administracija. Forma: [apie vyriausiąjį Šiaulių miesto dailininką V. Puroną, apie jo miesto 

formavimo konsepciją, miesto pėsčiųjų bulvaro puošybą]. - Iliustr. // Kultūros barai. - 1981, nr.7, p. 25-

29. 
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1174. “Metraštininkas”: [apie Šiaulių viešosios bibliotekos skaityklos sieną puošiančią dail. J. Špakauskaitės-

Dobkevičienės freską]. - Iliustr. // Bibliotekų darbas. - 1981, nr. 7, p. 29. 

1175. Parodos Šiauliuose: [trumpai apie reikšmingiausias parodas] // Literatūra ir menas. - 1981, liep. 4, p. 9. 

1176. Grafikas iš Vitebsko: [Leonido Antimonovo paroda Šiauliuose]. - Rubrika: Parodų salėse // Raudonoji 

vėliava. - 1981, liep. 11, p. 4. 

1177. Gamtovaizdžiai ir gėlės: [apie liaudies meistro Fiodoro Kotlerovo darbų parodą Šiaulių parodų 

rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, liep. 11, p. 4. 

1178. Jaunieji šiauliečiai - Kaune: [jaunųjų dailininkų kūrybos paroda Kauno parodų rūmuose] . - Parašas: A. 

Docas // Raudonoji vėliava. - 1981, liep. 11, p. 4. 

1179. Grafikas iš Vitebsko: [Šiaulių parodų rūmuose eksponuojama Leonido Antimonovo kūryba]. - 

Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 1981, liep. 18, p.9. 

1180. Dailininko jubiliejus: [šiauliečiui dailininkui Gerardui Bagdonavičiui sukanka 80 m]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, liep. 22, p. 3. 

1181. Nauji diplominiai darbai puošia miestą: [K. Preikšo pedagoginio instituto diplomantų darbų paroda]. - 

Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, liep. 23, p. 3. 

1182. Dailininko kelias: [apie šiaulietį dailininką Gerardą Bagdonavičių]. - Portr. // Raudonoji vėliava. - 

1981, liep. 25, p. 4. 

1183. Į savo šeimą / parengė V. Braziūnas: [mintys apie architektūrą, kaip meno sritį] // Literatūra ir menas. - 

1981, liepos 25, p.5. 

1184. Paminėtas dailininko jubiliejus: [dail. Gerardo Bagdonavičiaus 80-metis] - Parašas: A. Docas // 

Raudonoji vėliava. - 1981, liep. 29, p. 3. 

1185. “Paukščiai” prie viešbučio: [skulptoriaus K. Kasperavičiaus ir architekto A. Černiausko skulptūra ]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, liep. 30, p. 3. 

1186. Apie šiaulietes - “Pravdoje”: [apie dailininkes, Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas]. - parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, liepos 30, p. 3. 

1187. Pirmas paminklas S. Krasauskui: [apie albumą „Stasys Krasauskas / parengė Judita Grigienė. - Vilnius 

: Vaga, 1980. - 423 p. : iliustr.“] // Pergalė. - 1981, nr. 8, p.163-165. 

1188. Vyriausiasis dailininkas: [apie Šiaulių miesto vyriausiąjį dailininką Vilių Puroną ir jo veiklą puošiant 

miestą]. - Iliustr. - Rubrika: Jie-panevėžiečiai // Panevėžio tiesa. - 1981, rugpj. 1, p. 3. 

1189. Įdomios parodos: [apie reikšmingiausias parodas Šiauliuose] // Leninietis. - 1981, rugpj. 11, p. 3. 

1190. Parodų rūmuose - panevėžiečiai: [supažindinama su parodoje dalyvaujančiais dailininkais ir jų darbais] 

// Raudonoji vėliava. - 1981, rugpj. 14, p. 3. 

1191. Dešimt klausimų skulptoriui Aloyzui Toleikiui: juos pateikė menotyrininkas Vytenis Rimkus. - Iliustr. 

// Literatūra ir menas. - 1981, rugpj. 22, p.7. 

1192. Liaudies keramikų šeima: [apie kuršėniškių Radeckų šeimą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, 

rugpj. 29, p. 4. 
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1193. Vaclovas Zigmantas: [apie šiauliečio grafiko Vaclovo Zigmanto kūrybą]. - Iliustr. // Nemunas, 1981, 

nr. 9, virš. p. 60. 

1194. Dirbo ir mokėsi pynėjai: [apie Šiaulių raj. Meškuičiuose surengtą respublikinį pynėjų seminarą]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, rugs. 3, p. 4. 

1195. Mokėsi pynėjai: [apie Šiaulių raj. Meškuičiuose surengtą respublikinį pynėjų seminarą] // Literatūra ir 

menas. - 1981, rugs. 5, p.14. 

1196. Užbaigtas Juodkrantės ansamblis: [apie drožėjų seminaro metu užbaigtą Raganų kalno ansamblį] // 

Leninietis. - 1981, rugs. 8, p. 3. 

1197. Juodkrantėje, ant Raganų kalno: [Juodkrantėje vykusiame drožėjų seminare užbaigtas Raganų kalno 

ansamblis]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, rugs. 11, p. 3. 

1198. Šiaulių parodų rūmuose - keramika: [kuršėniečių tautodailininkų Ruseckų šeimos keramikos darbų ir 

šiuolaikinės liaudies keramikos bei kilimų parodos]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1981, rugs. 12, p. 2. 

1199. Šiauliečių kūrybos paroda Panevėžyje: Vasaros darbai: [apie Šiaulių pedagoginio instituto studentų 

dalyvavimą etnografinėse ekspedicijose]. - Rubrika: Kultūrinė kronika. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1981, rugs. 19, p. 4. 

1200. Valerijono Jucio ekslibrisai: [apie parodą Vilniuje] // Pergalė. - 1981, nr. 10, p.187-188. 

1201. Vasaros ekspedicijose: [Šiaulių pedagoginio instituto PBD specialybės IV kurso studentai dalyvavo 

etnografinėse ekspedicijose] // Pedagogas. - 1981, spal. 2, p. 2. 

1202. Septynios dienos: [dailėtyrininkas apie pozuotojų darbą, dailės kūrinių pardavėjus-konsultantus]..// 

Literatūra ir menas. - 1981, spal. 3, p.15. 

1203. Trečiasis puodžių puodžius: [apie liaudies meistrą Bronių Radecką]. - Iliustr. // Leninietis. - 1981, spal. 

3, p. 6. 

1204. Algirdo Lukšto rudens vaizdai: [kauniečio dailininko akvarelių paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - 

Rubrika: Kultūrinė kronika // Raudonoji vėliava. - 1981, spal. 15, p. 3. 

1205. Šiauliečio paroda Kaune: [Antano Krištopaičio akvarelių paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1981, spal. 15, p. 3. 

1206. Ko išmokta seminare: [apie liaudies meistrų skulptorių seminarą Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1981, spal. 16, p. 3. 

1207. Šiaulių parodų salėse: [apie parodas Šiaulių parodų rūmuose ir Mokytojų namuose] // Leninietis. - 

1981, spal. 17, p. 3. 

1208. Dėstytoja bendradarbiauja su liaudies meistrais: [ŠPI piešimo ir darbų specialybės dėstytojai 

bendradarbiauja su tautodailininkais]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1981, spal. 16, p. 2. 

1209. P. Anikino “Kelionėje” Maskvoje: [apie šiauliečio dailininko darbą, eksponuojamą sąjunginėje jaunųjų 

dailininkų parodoje Maskvoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, spal. 20, p. 3. 

1210. Liaudies meistrų pasveikinimas: [kuršėniečių liaudies meistrų parodos skirtos miesto 400 metų 

jubiliejui]. - Iliustr. // Leninietis. - 1981, spal. 20, p. 3. 
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1211. Liaudies meistrai tašo akmenis: [apie akmens skulptūros kūrėjų seminarą Molėtų rajone] // Leninietis. 

- 1981, spal. 22, p. 3; Komunistinis žodis(Kelmė). - 1981, spal. 29; Raudonoji vėliava. - 1981, lapkr. 20, 

p. 3. 

1212. Šiauliečių grafika - Kėdainiuose; G. Bagdonavičiaus ekslibrisai - Vilniuje: [trumpai supažindinama su 

parodomis]. - Rubrika: Dailės kronika // Raudonoji vėliava. - 1981, spal. 23, p. 3. 

1213. Dailės jaunuolynas: [apie dailės konkursą ‚Žemėje ir kosmose“, skirtą J. Gagarino skrydžio į kosmosą 

20-mečiui]. - Iliustr. // Tiesa. - 1981, spal. 24, p. 4. 

1214. Nauja dekoratyvinė skulptūra: [43-osios vidurinės profesinės mokyklos teritoriją papuošė skulptūra 

„Jaunosios specialistės“]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, spal. 24, p. 4. 

1215. Premijos jauniesiems šiauliečiams; Arūno Uoginto tapyba: [parodos Kaune ir Šiaulių viešojoje 

bibliotekoje]. - Rubrika: Dailės kronika // Raudonoji vėliava. - 1981, spal. 31, p. 2. 

1216. Dailėtyros baruose: [apie dailėtyrininkę Haliną Kairiūkštytę-Jacinienę]. - Portr. // Pergalė, 1981, nr. 11, 

p. 180-181. 

1217. J.Rimšos siūlinės kompozicijos: [dailininko personalinė paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1981, lapkr. 6, p. 4. 

1218. Pats šiaulietiškiausias: [apie šiaulietį dailininką Gerardą Bagdonavičių, švenčiantį 80-metį]. - Iliustr. // 

Literatūra ir menas. - 1981, lapkr. 7, p.7. 

1219. Atidaromos dvi tapybos parodos: [personalinė A. Visocko paroda ir šiauliečių dailininkų tapybos 

paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, lapkr. 10, p. 4. 

1220. Jaunųjų liaudies meistrų paroda : [apie 1 - ąją resp. Jaunųjų liaudies dailininkų parodą Kelmėje]. - 

Iliustr. // Komunistinis žodis (Kelmė). - 1981, lapkr. 12. 

1221. Respublikinėje jaunųjų parodoje: [pirmoji respublikinė jaunųjų liaudies meistrų paroda Kelmėje]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, lapkr. 14, p. 2. 

1222. Lėlės ir paukščiai: [Šiaulių Parodų rūmuose atidarytos dvi personalinės liaudies meistrų parodos] // 

Leninietis. - 1981, lapkr. 14, p. 3. 

1223. Dvi Vitolio Trušio mozaikos: [„Gyvybės medis“ ir „Saulė“]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, 

lapkr. 21, p. 4. 

1224. Dailininkų kūryba - leidiniuose: [pristatomi nauji meno leidiniai]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1981, lapkr. 21, p. 4. 

1225. Kūrybos viduvasaris: [apie Šiaulių parodų rūmuose surengtą dail. Antano Visockio kūrybos parodą, 

supažindinama su dailininko kūryba]. - Portr. // Pedagogas. - 1981, lapkr. 20, p. 2. 

1226. Parodų salėse - tapyba: [ šiauliečių dailininkų tapybos darbų parodos Šiaulių Parodų rūmuose ir 

„Aušros“ muziejuje] // Leninietis. - 1981, lapkr. 24, p. 3. 

1227. Šiauliečių kūryba - respublikinėje parodoje: [supažindinama su 9 šiauliečių menininkų darbais, 

eksponuojamais parodoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1981, lapkr. 25, p. 3. 
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1228. Architektūra, žmogus, aplinka/ V. Čekanauskas: [menotyrininko V. Rimkaus pokalbis su architektu V. 

Čekanausku apie kūrybinę ir organizacinę architektų veiklą] // Kultūros barai. - 1981, nr. 12, p. 32-34. 

1229. “Aušros” muziejuje - sąjunginė dailė: [supažindinama su eksponuojamais darbais] // Raudonoji 

vėliava. - 1981, gruod. 5, p. 4. 

1230. Parodų kronika: [apie reikšmingiausias parodas Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. 

- 1981, gruod. 8, p. 3. 

1231. Personalinė paroda - Vilniuje: [meno darbuotojų rūmuose surengta šiauliečio dailininko Eduardo 

Juchnevičiaus kūrybos paroda] . - Parašas: R. Vytaitis// Raudonoji vėliava. - 1981, gruod. 17, p. 3. 

1232. PBD auklėtinių pasirodymai: [Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakulteto auklėtinių parodos]  // 

Pedagogas. - 1981, gruod. 11, p. 4. 

1233. Kviečia pamąstyti, įsijausti: [apie personalinę Antano Visockio kūrybos parodą Šiaulių parodų 

rūmuose, supažindinama su dailininko kūryba]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1981, gruod. 24, p. 3. 

1982 

1234. [Aloyzas Toleikis: įžanginis straipsnis]. - Santr. Angl., rusų k. - Bibliogr., p. 2-6 // Aloyzas Toleikis. - 

Vilnius : Vaga, 1982 (Kaunas : K. Poželos sp.). - P. 1-7. 

1235. Vilniaus gatvė...:[Šiauliai] - Gretut. tekstas liet., rus // Vilniaus gatvė:  Lietuvos resp. turizmo ir 

ekskursijų taryba, Šiaulių kelionių ir ekskursijų biuras ( liet. ir rusų kalb.). - Šiauliai, [1982]. - P. 2-4. 

1236. Šiauliečio paveikslai - Pabaltijo parodoje: [šiauliečio tapytojo R. Vilkausko darbai eksponuojami 

tapybos bienalėje Vilniaus parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, saus. 14, 

p. 2. 

1237. Meninės fotografijos šventė: [pagrindinėse Šiaulių parodų salėse eksponuojamos fotografijų parodos, 

surengta mokslinė-praktinė konferencija fotografinio portreto problemoms nagrinėti] // Raudonoji 

vėliava. - 1982, saus. 15, p. 3-4. 

1238. Piešinių ekspozicija: [dail. J. Kmieliausko darbų paroda „Saulės“ kino teatre]. - Rubrika: Kultūrinė 

kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, saus. 19, p. 3. 

1239. Prie studentų darbų: [Šiaulių pedagoginio instituto I rūmuose surengta studentų kūrybos paroda, 

pristatomi eksponuojami darbai] // Pedagogas. - 1982, saus. 22, p. 2. 

1240. Dėstytojų kūriniai - parodose: [ŠPI tapybos katedros dėst. R. Vilkauskas savo darbus eksponuoja 

Pabaltijo tapybos trienalėje Vilniuje, Šiaulių parodų rūmuose respublikinėje akvarelės parodoje 

dalyvauja 5 instituto dėstytojai] // Pedagogas. - 1982, saus. 22, p. 2. 

1241. Šiaulių parodų salėse: [parodos Šiaulių parodų rūmuose, „Aušros“ muziejuje ir „Saulės“ kino teatre] // 

Leninietis. - 1982, saus. 28, p. 4. 

1242. Akvarelės devintoji: [respublikinė akvarelės paroda Šiaulių parodų rūmuose, supažindinama su joje 

dalyvaujančiais autoriais]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1982, saus. 28, p. 3. 
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1243. Trečioji personalinė: [apie dailininko Antano Visockio kūrybos parodą, supažindinama su dailininko 

kūryba] . - Parašas: R.V. // Pergalė. - 1982, nr. 2, p. 182-183. 

1244. Linas Katinas ir Algirdas Lukštas: [apie 1981 m. pabaigoje Šiaulių parodų rūmuose veikusias tapybos 

ir akvarelės parodas, supažindinama su parodos autorių kūryba] // Pergalė. - 1982, nr. 2, p. 183-184. 

1245. Naujametiniai atvirukai: [Šiaulių m. vykdomajame komitete ir LTSR meno darbuotojų rūmuose 

surengtos meninių atvirukų parodos, kuriose savo darbus eksponuoja ir šiauliečiai dailininkai]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, vas. 2, p. 3. 

1246. Kiek galima mokėti kalbų?: [menotyrininko V. Rimkaus pokalbis su lietuvių kalbos ir literatūros 

katedros docentu V. Sirtautu]. - Rubrika: Mūsų interviu // Raudonoji vėliava. - 1982, vas. 13, p. 4. 

1247. Vertingas eksponatas: [dail. V. Eidukevičiaus nutapytas muziko Igno Prielgausko ir jo žmonos 

portretas Šiaulių „Aušros“ muziejuje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, vas. 16, p. 3. 

1248. Puodžiai Verteliai: [kuršėniškių liaudies meistrų šeima]. - Iliustr. // Leninietis. - 1982, vas. 16, p. 3. 

1249. Felikso Vargono šaukštai: [šiauliečio liaudies meistro jubiliejinė paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - 

Iliustr. - Rubrika: Kūrybos varsnos // Raudonoji vėliava. - 1982, vas. 19, p. 3. 

1250. Plakatų parodoje: [apie respublikinę plakatų parodą Vilniuje, kurioje dalyvavo ir šiaulietė dail. G. 

Šimoliūnienė]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, vas. 25, p. 3. 

1251. Šiaulių parodų rūmuose: [veikia 3 liaudies meno parodos] // Leninietis. - 1982, vas. 27, p. 4. 

1252. Poezija ir proza: [apie Pabaltijo knygos meno trienalę]. - Iliustr. - Rubrika: Pabaltijo knygų iliustracija 

// Pergalė. - 1982, nr. 3, p. 119-126. 

1253. Rami akvarelės tėkmė: [apie devintąją respublikinę akvarelės parodą Šiaulių parodų rūmuose, kurioje 

savo darbus eksponavo 43 autoriai] // Pergalė. - 1982, nr. 3, p. 179-180. 

1254. Gatvės ir gėlės: liaudies meistrės A. Pukėnienės tapybos paroda. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1982, kovo 6, p. 4. 

1255. Liaudies meno parodos: kūrybinei inteligentijai: [Šiaulių parodų rūmuose veikia zoninė liaudies meno 

paroda] // Leninietis. - 1982, kovo 23, p. 3. 

1256. PBD - kas tai?: [apie piešimo, braižybos ir darbų specialybę Šiaulių pedagoginiame institute]. - Iliustr. 

// Pedagogas. - 1982, kovo 29, p. 2. 

1257. Atidaromos J. Kuzminskio ir A. Stasiulevičiaus parodos: [Šiaulių parodų rūmuose]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, kovo 31, p. 4. 

1258. “Mamos, nebijokite prišiukšlinti buto - bus dar jaukiau...: [apie liaudies meistrę, žaislų kūrėją Alviną 

Smolenskienę].- Iliustr. // Tarybinė moteris. - 1982, nr. 4, p. 18-19. 

1259. Meninės fotografijos šventė: [apie fotografijų parodas Šiauliuose]. - Rubrika: Panorama // Kultūros 

barai. - 1982, Nr. 4, p. 78-79. 

1260. “Aušros” muziejuje - knygų iliustracijos: [Pabaltijo iliustracijų trienalės lietuviškoji dalis, 

supažindinama su parodoje dalyvaujančiais autoriais] // Raudonoji vėliava. - 1982, bal. 6, p. 3. 
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1261. Parodos ir susitikimai: [dailės dienų renginiai Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1982, bal. 14, p. 4. 

1262. Apie studentų darbą Raseinių rajone: [ŠPI piešimo specialybės studentų dalyvavimas vasaros 

etnografinė ekspedicijoje] // Pedagogas. - 1982, bal. 9, p. 2. 

1263. Liaudies meno baruose: [ŠPI studentų ir dėstytojų dalyvavimas liaudies meno parodose] // Pedagogas. 

- 1982, bal. 9, p. 2. 

1264. Dailės dienos: [respublikinių dailės dienų renginiai ir parodos] // Leninietis. - 1982, bal. 24, p. 4. 

1265. Tradicijų ir naujovių sandūroje: [apie zoninę liaudies meno parodą Šiaulių parodų rūmuose, pristatomi 

joje dalyvaujantys autoriai ir jų darbai]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1982, bal. 24, p. 4. 

1266. Ugdyti kokybę: [Šiaulių dailininkų organizacijos ataskaitiniame susirinkime apžvelgti trejų metų 

veiklos rezultatai] // Literatūra ir menas. - 1982, bal. 24, p.8. 

1267. Pokalbis apie akvarelę: [dailininkų susitikimas su inžinieriais Šiaulių Inžinierių namuose]. - Rubrika: 

Dailės dienos. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, bal. 30, p. 4. 

1268. Liaudies meistrų veteranų sekcija: [apie LTSR meno draugijos veteranų sekcijos Šiaulių skyriaus 

veiklą]. - Parašas: R. Vytaitis. - Rubrika: Kultūrinė kronika // Raudonoji vėliava. - 1982, geg. 5, p. 3. 

1269. Atidaryta V. Gečo tapybos paroda: [vilniečio tapytojo darbų parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, geg. 15, p. 1. 

1270. [Pokalbis su dailėtyrininku V. Rimkumi apie lietuvių dailėtyros problemas]. - Iliustr. - Rubrika: 

Artėjant LTSR dailininkų sąjungos suvažiavimui // Literatūra ir menas. - 1982, geg. 15, p.7. 

1271. Žaislų paroda: [mokytojų namuose surengta paroda „ Mūsų mažiesiems“, kurioje eksponuojami 

pedagogų, vaikų ir jų tėvų žaislai ir rankdarbiai] // Raudonoji vėliava. - 1982, geg. 18, p. 3. 

1272. Saviveiklinių dailininkų kūryba: [apie „Aušros“ muziejuje surengtą Panevėžio autokompresorių 

gamyklos saviveiklinės dailės studijos darbų parodą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, 

geg. 20, p. 3. 

1273. Profesoriaus V. Gečo paroda: [apie vilniečio tapytojo darbų parodą Šiaulių parodų rūmuose] // 

Pedagogas. - 1982, geg. 21, p. 2. 

1274. Inžinieriaus kūryba: [R. Baltučio kūrybos paroda Inžinierių namuose] ; Paveikslai - Viešojoje 

bibliotekoje: [A. Uoginto tapybos paroda bibliotekoje] - Rubrika: Kultūrinė kronika. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, geg. 22, p. 3. 

1275. Prie Vincento Gečo paveikslų [apie vilniečio tapytojo darbų parodą Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. 

// Raudonoji vėliava. - 1982, geg. 25, p. 3. 

1276. Įvykis, kurio negalima išleisti iš akiračio: ataskaitinė šiauliečių dailininkų kūrybos paroda: 

[supažindinama su parodos autoriais ir jų darbais]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1982, geg. 29, p. 4. 

1277. Šiaulių parodų salėse: [reikšmingiausios parodos] // Leninietis. - 1982, birž. 1, p. 3. 

1278. Apie lietuvių dailę: [apie leidinį „XX a. lietuvių dailės istorija, 1900-1940, t. 1 - Vilnius : Vaga, 

1982“]. - Rubrika: Knyga ir mes // Raudonoji vėliava. - 1982, birž. 5, p. 4. 
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1279. Liaudies meistrai Bijotėje: kūrybinis-mokomasis seminaras: [apie sukurtus darbus] // Raudonoji 

vėliava. - 1982, birž. 15, p. 3. 

1280. Keturi dailės dešimtmečiai: [knyga apie lietuvių dailę „XX a. lietuvių dailės istorija 1900-1940“D. 1. - 

V., 1982]. - Rubrika: Kritika ir bibliografija // Tiesa. - 1982, birž. 26, p. 4. 

1281. Horeljefe - 16-oji lietuviškoji: [apie paminklą Salduvės piliakalnio papėdėje]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1982, birž. 18, p. 4. 

1282. Dailininkų suvažiavimo proga; Šiauliečių paroda Jelgavoje: [dailės renginiai]. - Rubrika: Dailės 

kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, birž. 25, p. 3. 

1283. Tvirtėjantys vaikų dailės mokyklos žingsniai: ataskaitinė paroda: [Vaikų dailės mokyklos indėlis į 

miesto meninį gyvenimą]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, liepos 20, p. 3. 

1284. Svarūs diplominiai darbai: [Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto piešimo, braižybos ir darbų 

specialybės studentų diplominiai darbai]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, liep. 23, p. 

3. 

1285. Tarybinės dailės paroda: [kūrinių iš LTSR Dailės muziejaus fondų paroda Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, liep. 24, p. 4. 

1286. Pusmečio įvykių kaleidoskopas: [apie 1982 m. I pusmečio dailės įvykius Šiauliuose]. - Rubrika: 

Parodų salėse // Literatūra ir menas. - 1982, liep. 24, p.9. 

1287. Akvarelistas iš Panevėžio; Rygiečių kūryba: [panevėžiečio S. Kavaliausko tapybos paroda ir 

vaizduojamojo meno liaudies studijos iš Rygos paroda]. - Rubrika: Parodų rūmuose. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, liep. 29, p. 3. 

1288. “Šiaulių žemė”: [apie tapytojos monumentalistės G. Arlauskaitės freską, skirtą Šiaulių istorijai]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1982, liep. 31, p. 4. 

1289. Miestas puošiasi: [visuomeniniai interjerai Šiaulių mieste puošiasi naujais dekoratyviniais darbais]. - 

Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, rugpj. 4, p. 3. 

1290. Šiaulių parodų salėse: [reikšmingiausios parodos] // Leninietis. - 1982, rugpj. 5, p. 3. 

1291. Miestas gražėja: [menininkų darbai miesto interjere] // Leninietis. - 1982, rugpj. 7, p. 3. 

1292. “Vieningoje šeimoje”: [ apie tapybos aplankų serijoje išleistą albumą skirtą lietuvių tapybai]. - 

Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 1982, rugpj. 14, p.6. 

1293. Antano Rimavičiaus kūriniai: [apie skulptorių dvasininką ir jo dovanotus darbus Šiaulių „Aušros“ 

muziejui] // Raudonoji vėliava. - 1982, rugpj. 18, p. 3. 

1294. Apie parodą Jelgavoje: [apie šiauliečių dailininkų parodą Latvijoje]. - parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1982,rugpj. 21, p. 4. 

1295. Dvi parodos: [Šiaulių Parodų rūmuose veikia Latvijos dailininkų paroda ir lietuvių tapytojo Č. 

Kontrimo akvarelių paroda] // Leninietis. - 1982, rugpj. 21, p. 3. 

1296. Veterano akvarelės: [Č. Kontrimo akvarelių paroda Šiauliuose]. - Parašas: Rimantas Šalna // Literatūra 

ir menas. - 1982, rugpj. 21, p.2. 
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1297. Kultūriniai mainai: [apie šiaurės Lietuvos kultūrinius ryšius su kaimynine Latvija]. - Rubrika: Kronika 

// Literatūra ir menas. - 1982, rugpj. 21, p.2. 

1298. Respublikinėje parodoje: [šiauliečių dailininkų V. Tribandžio ir K. Kasperavičiaus darbai 

respublikinėje vaizduojamojo meno parodoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, rugpj. 

26, p. 2. 

1299. Latvių tapyba: [supažindinama su parodoje eksponuojamais darbais]. - Iliustr.- Rubrika: Parodų 

rūmuose - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, rugpj. 27, p. 4. 

1300. Veterano akvarelės: [ kauniečio dailininko Č. Kontrimo akvarelių paroda]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1982, rugpj. 28, p. 4. 

1301. Daugiaveidis kičas arba kičas ieško aukų: [mintys apie kičą saviveikliniame ir liaudies mene, remiantis 

G. Kliaugienės straipsniu „Kurpaitė Pelenei“, „Literatūra ir menas“, 1982, bal. 10] // Literatūra ir menas. 

- 1982, rugs. 4, p.7. 

1302. Dvi naujos parodos: [Z. Vaišvilos medžio skulptūros ir L. Stalevičienės akvarelės]. - Rubrika: Parodų 

rūmuose. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, rugpj. 31, p. 3. 

1303. Liaudies meistro jubiliejus: [apie liaudies meistrą Zigmą Vaišvilą, kuris savo 50-mečio proga surengė 

didelę ekspoziciją Parodų rūmuose]. - Iliustr. // Leninietis. - 1982, rugs. 9, p. 3. 

1304. Skulptūros Palangoje: [apie skulptūrų ekspoziciją atvirame ore]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1982, rugs. 11, p. 4. 

1305. Nepramintais keliais: liaudies meistro Z. Vaišvilos kūrybos paroda: [apie menininko gyvenimą ir 

kūrybą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1982, rugs. 16, p. 3. 

1306. Svečiuose pas scenografę J. Taujanskienę: [apie Šiaulių dramos teatro scenografės kūrybą]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1982, rugs. 18, p. 4. 

1307. A. Visockio paroda Vilniuje: [Vilniaus „Dailės“ kombinato parodų salėje]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1982, rugs. 21, p. 3. 

1308. Jubiliejinės liaudies meistrų parodos: [apie skulptorių Feliksą Vargoną ir tapytoją Zigmą Vaišvilą]. - 

Rubrika: Panorama // Kultūros barai. - 1982, nr. 10, p. 78-79. 

1309. V. Gečo paroda: [supažindinama su dailininko kūryba] // Pergalė. - 1982, nr. 10, p. 184-185. 

1310. Liaudies menas šiuolaikiniame mieste: [apie tarptautinį dailėtyrininkų simpoziumą Maskvoje] // 

Raudonoji vėliava. - 1982, spal. 27, p. 3. 

1311. "Šiaulių žemė": [Šiaulių miesto Vykdomojo komiteto pastatas pasipuošė G. Arlauskaitės freska 

"Šiaulių žemė"]. - Iliustr. // Tarybų darbas. - 1982, nr. 11, p. 6. 

1312. Spalvomis ir linijomis: respublikinė 1982 m. vaizduojamosios dailės paroda: [supažindinama su 

eksponuojamais darbais]. - Rubrika: Dailė // Pergalė. - 1982, nr. 11, p. 152-158. 

1313. Šiauliečio kūriniai - Rygoje: [apie Pabaltijo respublikų akvarelės bienalę , kurioje dalyvauja šiaulietis 

dailininkas A. Visockas]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1982, gruod. 17, p. 3. 
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1314. Dailėtyrininkų seminaras: [apie sąjunginį seminarą Palangoje] // Literatūra ir menas. - 1982, gruod. 18, 

p. 12. 

1983 

1315. “Aušros” muziejus - parodų organizatorius // Mokslinės konferencijos, skirtos Šiaulių “Aušros” 

istorijos ir etnografijos muziejaus 60-čiui, tezės. - Šiauliai, 1983. - P. 7-9. 

1316. Aleksas Mockus: [apie liaudies meistrą, drožėją iš Šilutės]. - Su bibliogr. // Tradicija šiuolaikinėje 

lietuvių liaudies dailėje. - Kaunas: Šviesa, 1982. - P. 18-21. 

1317. Aldona Bivainienė: [apie liaudies menininkę]. - Su bibliogr. // Tradicija šiuolaikinėje lietuvių liaudies 

dailėje. - Kaunas: Šviesa, 1982. - P. 67-69. 

1318. Liaudies menas architektūrinėje aplinkoje:[ liaudies meno panaudojimas miesto architektūrinėje 

aplinkoje] // Mokomojo ir auklėjamojo proceso optimizavimas: mokslinės-metodinės konferencijos, 

skirtos K. Preikšo gimimo 80-osioms metinėms, pranešimų tezės (1983 m. lapkričio 17-18 d.). - Šiauliai, 

1983. - P. 110. 

1319. Pavyzdžiai siuvinėjimui: [tautodailė] // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. - V., 

1983. - P. 96-98. 

1320. Sveikinimų paroda: [naujametinių sveikinimų „Dailininkai sveikina dailininkus“ paroda Šiaulių 

parodų rūmuose] // Raudonoji vėliava. - 1983, saus. 12, p. 4. 

1321. Atidarytos dvi dailės parodos: [V. Tribandžio tapybos paroda ir liaudies menininkės D. Šidlauskienės 

gintaro dirbinių parda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, saus. 13, p. 4. 

1322. Skulptūrų parkų šiandiena ir ateitis: [apie Klaipėdos Mažvydo skulptūrų parką]. - Rubrika: Dailė // 

Tiesa. - 1983, saus. 15, p. 4. 

1323. Įžengė į brandos metą: Vytauto Tribandžio 40-mečio proga parodų rūmuose surengta personalinė jo 

kūrybos paroda.: [apie dailininko kūrybą] - Portr. // Raudonoji vėliava. - 1983, saus. 22, p. 2. 

1324. Vytauto Tribandžio paveikslai: [apie šiaulietį dailininką ir jo kūrybą]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1983, 

saus. 21, p. 2. 

1325. Dvi jubiliejinės parodos: [Vytauto Tribandžio tapybos ir liaudies menininkės D. Šidlauskienės parodos 

Šiaulių parodų rūmuose] // Leninietis. - 1983, saus. 27, p. 3. 

1326. Ar taip jau toli nuo sostinės?: [diskusija apie meninį gyvenimą ir dailės problemas regionų centruose]. 

- Rubrika: Atokiau nuo sostinės // Kultūros barai. - 1983, nr. 2, p. 31-33. 

1327. Šiauliečių kūriniai - Maskvoje: [TSRS dailininkų sąjungos VI suvažiavimas ir sąjunginė dailės paroda] 

// Raudonoji vėliava. - 1983, vas. 1, p. 3. 

1328. Vakarų Europos tapyba: [apie leidinį „Vakarų Europos tapyba: Lietuvos TSR muziejuose : albumas - 

Vilnius : Vaga, 1982. - 230 p. : iliustr.“] // Raudonoji vėliava. - 1983, vas. 8, p. 3. 

1329. Gintaro meistrės dirbinių paroda: [apie šiaulietės liaudies menininkės Danutės Šidlauskienės kūrybą]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1983, vas. 15, p. 3. 
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1330. Dailės kronika: [apie parodas ir kitus meno įvykius Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1983, vas. 22, p. 3. 

1331. Šiaulių architektūra - albume: [apie leidinį „Naujoji Lietuvos architektūra : albumas - Vilnius : Mintis, 

1982. - 142 p. : iliustr.“] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, vas. 26, p. 4. 

1332. Juozo Galkaus plakatai: [apie Šiaulių parodų rūmuose surengtą parodą]. - Rubrika: Parodų rūmuose // 

Raudonoji vėliava. - 1983, vas. 26, p. 4. 

1333. Vytauto Tribandžio paveikslai: [apie šiauliečio dailininko kūrybą]. - Rubrika: Panorama // Kultūros 

barai. - 1983, nr. 3, p.78-79. 

1334. Senosios dailės paroda: [„Aušros“ muziejaus 60-mečio proga surengta keletas parodų iš muziejaus 

fondų]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1983, kovo 17, p. 3. 

1335. Jubiliejinės parodos: [apie „Aušros“ muziejaus 60-mečio proga surengtas parodas iš muziejaus 

kolekcijų] // Leninietis. - 1983, kovo 22, p. 3. 

1336. Dailės kronika: [apie dailininkų kūrybinį seminarą Palangoje ir B. Rudžio parodą Šiaulių mokytojų 

namuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, kovo 26, p. 1. 

1337. Aptarta pėsčiųjų bulvaro tąsa: [Šiaulių architektų ir dailininkų bendras susirinkimas, skirtas pėsčiųjų 

bulvaro atnaujinimui]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, kovo 29, p. 3. 

1338. PBD - kas tai?: [apie piešimo, braižybos, darbų mokytojų ruošimą Šiaulių pedagoginiame institute]  // 

Pedagogas - 1983, kovo 30.  

1339. Janio Mednio tapyba: [latvių dailininko paroda Šiaulių „Aušros“ muziejuje, supažindinama su 

autoriaus kūryba] // Raudonoji vėliava. - 1983, bal. 5, p. 4. 

1340. A. Narbuto piešiniai: [draugiškų šaržų paroda Šiaulių inžinierių namuose]. –Iliustr. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, bal. 7, p. 4. 

1341. Atspindi sudėtingus procesus: [Šiaulių parodų rūmuose atidaryta zoninė liaudies meno paroda, skirta 

LTSR liaudies meno draugijos V suvažiavimui] // Raudonoji vėliava. - 1983, bal. 9, p. 3. 

1342. Liaudies menas mieste: [apie Maskvoje ir Taškente vykusį tarptautinį dailės kritikų asociacijos 

simpoziumą liaudies meno šiuolaikiniame mieste problemoms] // Literatūra ir menas. - 1983, bal. 16, 

p.14. 

1343. Pas inžinierius: [trumpai apie piešinių parodą Šiaulių Inžinierių namuose]. - Iliustr. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, bal. 21, p. 4. 

1344. Odos dirbinių paroda: [Ventos baldų gamybiniame susivienijime atidaryta R. Banaitienės 

dekoratyvinės odos dirbinių paroda, supažindinama su menininkės kūryba] // Raudonoji vėliava. - 1983, 

bal. 28, p. 3. 

1345. Lankėsi kūrybinėse dirbtuvėse: [apie Dailės dienų metu Šiauliuose vykusias atvirų durų dienas 

dailininkų dirbtuvėse]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, bal. 28, p. 3. 
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1346. Šiauliečių skulptorių darbai Vilniuje: [apie Vilniaus parodų rūmuose atidarytą pirmąją skulptūros ir 

dekoratyvinės plastikos parodą, kurioje dalyvavo ir šiauliečiai menininkai - A. Toleikis, K. Kasperavičius 

ir V. Lukošaitis ]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1983, bal. 29, p. 3. 

1347. Akvarelės šeštoji: [1982 m. pabaigoje Rygoje atidaryta Pabaltijo akvarelės bienalė]. - Rubrika: 

Apžvalga, kronika // Pergalė. - 1983, nr. 5, p. 190-191. 

1348. Du akvarelistai: [A. Krištopaičio ir A. Vasiliausko trečioji akvarelės paroda Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1983, geg. 7, p. 4. 

1349. Parodos: [trumpa informacija apie parodas Šiauliuose]. - „R.v.“ inf. // Raudonoji vėliava. - 1983, geg. 

7, p. 4. 

1350. Šiauliečių parodų tradicija: [apie parodų organizavimą Šiaulių „Aušros“ istorijos ir etnografijos 

muziejuje] // Raudonoji vėliava. - 1983, geg. 18, p. 2. 

1351. Tie tradiciniai... kampai: [apie dailininkės Salvinijos Anikinienės kelią į dailės pasaulį]. - Iliustr. - 

Rubrika; Mūsų menininkės // Raudonoji vėliava. - 1983, geg. 18, priedas „Šiaulietė“, p. 3. 

1352. Vystosi ir stiprėja liaudies menas: [apie Šiaulių parodų rūmuose veikusią liaudies meno parodą, kurioje 

buvo eksponuojami visų meno šakų darbai]. - Iliustr. // Leninietis. - 1983, geg. 19, p. 3. 

1353. Nuo hobi iki kultūros fakto: [apie šiaulietės V. Kavaliauskienės suvenyrų, žaislų, atvirukų, susijusių su 

katėmis kolekciją ir surengtą parodą Šiaulių mokytojų namuose]. - Rubrika: Mūsų laisvalaikis // 
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Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1984, gruod. 18, p. 3. 
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1449. Su kameriniu lyriniu charakteriu: šiauliečių dailininkų miniatiūrų paroda: [pristatomi autoriai ir jų 

darbai] // Raudonoji vėliava. - 1984, gruod. 22, p. 4. 

1450. Prasmingas gyvenimo kelias: [apie ŠPI piešimo katedros dėstytoją, skulptorių Donatą Lukoševičių]. - 

Portr. // Pedagogas. - 1984, gruod. 28, p. 1-2. 

1985 

1451. [Ignas Budrys: įžanginis straipsnis]. - Santr. angl., rusų k. // Ignas Budrys / I. Budrys. - Vilnius : Vaga, 

1985. - P. [1-7] 

1452. Čiurlionio dailės muziejus ir dailės raida: [muziejaus istorija ir ekspozicijos]. - Santr. rus.: p. 90 // 

Muziejai ir paminklai-7. - V.,1985. - P. 5-8. 

1453. Knygos meno trienalė “Vilnius-81”: [Pabaltijo šalių knygų iliustracijos 1979-1981m.]. - Iliustr. // 

Dailė-25. - V., 1985. - P.. 40-49. 

1454. Jubiliejų metai: [šiauliečiai dailininkai: A. Toleikis, A. Krištopaitis ir G. Bagdonavičius švenčia 

jubiliejus] // Dailė-25. - V., 1985. - P. 98. 

1455. Parodinės liaudies dailės klausimu // Liaudies dailės parodos ir komunistinio auklėjimo uždaviniai: 

konferencijos pranešimų medžiaga. - V., 1985. - P. 7-9. 

1456. Zoomorfiniai motyvai lietuvių liaudies skulptūroje: [gyvūnų motyvai] // Etnografiniai tyrinėjimai 

Lietuvoje 1983 it 1984 metais. - V., 1985. - P. 126-128. 

1457. Šiandieninė liaudies dailė ir mėgėjų kūryba: [taikomoji dekoratyvinė ir saviveiklinė dailė] // Menotyra: 

Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. - T. 14 (1995), p. 102-109. 

1458. Prisidėjęs prie miesto meninio vaizdo formavimo: skulptoriui Donatui Lukoševičiui - 50: [apie 

šiauliečio menininko gyvenimą ir kūrybą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1985, saus. 4, p. 3. 

1459. Aloyzas Toleikis - profesorius: [apie šiauliečio skulptoriaus kūrybinę, pedagoginę ir visuomeninę 

veiklą]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1985, saus. 5, p. 1. 

1460. Paroda gimtinėje: [ apie šiauliečio dailininko Vytauto Tribandžio kūrybos parodą Varėnos raj, 

„Dainavos“ kolūkyje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, saus. 17, p. 3. 

1461. Naujametiniai sveikinimai: [Fotografijos muziejuje surengta naujametinių sveikinimų paroda iš 

fotografo A. Dilio kolekcijos]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1985, saus. 17, p. 4. 

1462. Paveikslai grįžta į gimtinę: [apie dailininką Vytautą Tribandį] // Pedagogas. - 1985, saus. 18, p. 2. 

1463. Platūs barai - gilios vagos: [dailėtyrininko Petro Galaunės 95-mečiui] - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 

1985, saus. 19, p.9. 

1464. Palangos seminarai: [apie tradicinius LTSR dailininkų sąjungos kūrybos namuose Palangoje 

vykstančius sąjunginius kūrybinius dailėtyrininkų ir dailės kritikų seminarus] // Literatūra ir menas. - 

1985, saus. 19, p.15. 

1465. Taikomoji grafika: [pramoninės grafikos stiliai, autorystės problemos, originalo bei reprodukavimo 

klausimas]. - Iliustr. // Kultūros barai. - 1985, nr. 2, p. 34-37. 
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1466. Meistras iš Baltarusijos: [Aleksandro Larionovo tapyba ir skulptūra Šiaulių parodų rūmuose] // 

Leninietis. - 1985, vas. 2, p. 3. 

1467. Tartum eitume gatvėmis: [ apie albumą „Šiauliai / redakcinė komisija: Vladas Mikalauskas 

(sudarytojas)...et al- Vilnius : Mintis, 1984. - [158] p.]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1985, vas. 8, p. 2. 

1468. Dvasinių siekimų atspindys: Aleksandro Larionovo paveikslai: [apie baltarusių dailininko kūrybą ir 

surengtą parodą Šiaulių Parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, vas. 8, p. 3. 

1469. Šiauliečių paroda Vilniuje; Taikomosios dailės ekspozicijoje: [apie Šiaulių zonos jaunųjų dailininkų 

parodą Vilniuje ir apie šiauliečių dailininkų dalyvavimą respublikinėje taikomosios ir dekoratyvinės 

dailės parodoje]. - Rubrika: Kultūros gyvenimo kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1985, vas. 9, p. 4. 

1470. Keičiasi meninis veidas: miesto Tarybos sesiją pasitinkant: [apie miesto architektūrinį vaizdą, 

monumentaliąją dekoratyvinę dailę, reklamą, šventinį apiforminimą] // Raudonoji vėliava. - 1985, vas. 

20, p. 2. 

1471. Knyga apie Juozą Mikėną: [supažindinama su serijos „Mūsų amžiaus meistrai“ knyga apie skulptorių 

J. Mikėną] // Pergalė. - 1985, nr. 3, p. 179-180. 

1472. Respulikinėje parodoje “Pergalei - 40”: [apie respublikinę parodą Vilniuje dailės muziejaus parodų 

salėse] - parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, kovo 2, p. 4. 

1473. Įtaigi plakato kalba: [plakato istorija Šiauliuose]. - Iliustr. // Tiesa. - 1985, kovo 16, p. 4. 

1474. Parodų rūmuose - liaudies menas: [zoninė liaudies meno paroda Šiaulių parodų rūmuose, 

supažindinama su eksponuojamais darbais] // Leninietis. - 1985, kovo 23, p.3. 

1475. Meninio gyvenimo organizatoriai: [apie braižybos, dailės ir darbų mokytojo specialybę Šiaulių 

pedagoginiame institute]. - Rubrika: Dailės fakultetas // Pedagogas. - 1985, kovo29 , p. 4. 

1476. Vakarų Berlyno autorių darbai: [fotografijos salone Šiauliuose atidaryta vokiečių fotomenininkų darbų 

paroda] // Raudonoji vėliava. - 1985, bal. 2, p. 3. 

1477. Tradicija ir nūdiena - dvi tendencijos: zoninė liaudies meno paroda: [paroda Šiaulių parodų rūmuose 

skirta artėjančiai respublikinei dainų šventei]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, 

bal. 6, p. 4. 

1478. Renginiai siejami su reikšmingomis datomis; Paroda Kuldygoje; „Karikatūra gina gamtą“: [apie Dailės 

dienų renginius]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, bal. 13, p. 4. 

1479. Paveikslų gyvybė: [apie dailininko Kazimiero Naruševičiaus tapybos ir akvarelės parodą Panevėžio 

parodų rūmuose]. - Iliustr. // Panevėžio tiesa. - 1985, bal. 18, p. 3. 

1480. Apie liaudies meistrą: [apie šiaulietę pynėją Joaną Rudauskienę rašoma Maskvoje leidžiamame 

almanache „Panorama“]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, bal. 20, p. 4. 

1481. Parodose - studentų darbai: [apie Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakulteto studentų parodas 

institute ir už jo ribų] // Pedagogas. - 1985, bal. 19, p.2. 
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1482. Respublikinėje karikatūrų parodoje: [apie Vilniuje Dailės salone surengtą satyrinės grafikos parodą]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, bal. 24, p. 3. 

1483. Balandis - dailės mėnuo: [tradicinės dailės dienos Šiauliuose ir jų metu vykstantys renginiai] // 

Leninietis. - 1985, bal. 27, p. 3. 

1484. Pasigedome stambesnio užmojo: [apie 24-ąją šiauliečių dailininkų kūrybos parodą Šiaulių parodų 

rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1985, bal. 27, p. 4. 

1485. Du karikatūristai: [S. Burneckio ir A. Narbuto kūrybos paroda Šiaulių viešojoje bibliotekoje]. - Iliustr. 

- Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, bal. 27, p. 4. 

1486. Tradicija ir naujas žodis: [apie lietuvių liaudies meno tendencijas ir monumentaliąją skulptūrą] // 

Tiesa. - 1985, bal. 27, p. 4. 

1487. “Liaudies likimų versmės”: [apie Fotografijos salone surengtą Jurijaus Belinskio fotografijų parodą] - 

Rubrika: Fotografijos salone // Raudonoji vėliava. - 1985, geg. 13, p. 3. 

1488. Šiauliai: [informacija apie Dailės dienų renginius Šiauliuose]. - Rubrika: Dailės dienos 85 // Literatūra 

ir menas. - 1985, geg. 25, p.10, 14. 

1489. Pasaulinė naiviosios dailės enciklopedija: [apie 1984 m. Belgrade ir Londone išleistą meno 

enciklopediją „World Encyclopedia of Naive Art“]. - Iliustr. // Kultūros barai. - 1985, nr. 6, p. 68-69. 

1490. Peizažai aliejumi ir akvarele: [apie dailininko Kazio Naruševičiaus tapybą] // Kultūros barai. - 1985, 

nr. 6, p. 77. 

1491. Zoninėse parodose: [apie pasiruošimą respublikinei liaudies meno parodai, skirtai respublikinei dainų 

šventei ir darbus, eksponuotus zoninėse liaudies meno parodose] // Literatūra ir menas. - 1985, birž. 1, 

p.16. 

1492. Esami ir būsimi: [apie paminklų rūšis, reikšmę bei vietą mieste, apie esamus ir būsimus paminklus 

Šiaulių mieste] // Raudonoji vėliava. - 1985, birž. 1, p. 4. 

1493. 16 autorių - ŠPI auklėtiniai: [Šiaulių parodų rūmuose surengta respublikinė jaunųjų dailininkų paroda] 

// Pedagogas. - 1985, birž. 7, p. 2. 

1494. Liaudies meistrų darbai Maskvoje: [apie sąjunginę saviveiklinių dailininkų parodą Centriniuose 

dailininkų namuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, birž. 20, p. 3. 

1495. Grublėtame brendimo kelyje: respublikinė jaunųjų dailininkų kūrybos paroda: [skirta XII pasauliniam 

jaunimo ir studentų festivaliui]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1985, birž. 21, p. 3. 

1496. Albumai apie Lietuvos miestus: [„Minties“ leidyklos išleisti gausiai iliustruoti leidiniai] // Literatūra ir 

menas. - 1985, birž. 29, p. 5. 

1497. Apie liaudies likimą: [apie Šiauliuose vykusią tarprespublikinę mokslinę-praktinę konferenciją 

„Spaudos fotografija“ ir jos metu surengtas parodas] // Literatūra ir menas. - 1985, birž. 29, p. 16. 

1498. Antrasis dailės teorijos tomas: [apie XX a. lietuvių dailės istorijos  antrą tomą , apimantį 1930-1940 m. 

dailės raidą]. - Iliustr. // Švyturys. - 1985, nr. 14, p. 26-27. 
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1499. Devintojoje - devyni: [devintoji šiauliečių karikatūristų darbų paroda]. - Rubrika: Kultūros gyvenimo 

kronika // Raudonoji vėliava. - 1985, liep. 5, p. 3, p. 4. 

1500. Telšių dailininkų kūrybos paroda: [apie parodą Šiaulių parodų rūmuose ir telšiečių dailininkų kūrybą]. 

- Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, liep. 6, p. 4. 

1501. Septynios dienos: [apie knygoms skirtų šiuolaikinių baldų gamybos problemas] // Literatūra ir menas. - 

1985, liep. 13, p.15. 

1502. Naujos kandidatinės disertacijos: [apie menotyrininkų A. Počiulpaitės ir A. Širmulio kandidatines 

disertacijas] // Literatūra ir menas. - 1985, liep. 13, p.12. 

1503. Saulučių paroda: [Juliaus Bukausko kalto metalo paroda Šiaulių Inžinierių namuose] // Raudonoji 

vėliava. - 1985, liep. 18, p. 3. 

1504. Kauniečio dailininko kūrybos ekspozicija: [A. Krištopaičio tapybos paroda Šiaulių parodų rūmuose] // 

Raudonoji vėliava. - 1985, liep. 24, p. 3. 

1505. Mokytojos akvarelės: [LTSR rašytojų sąjungos klube surengta Irenos Purvaneckienės akvarelių 

paroda] // Pergalė. - 1985, nr. 8, p. 188-189. 

1506. Memorialas Riešėje: [netoli Vilniaus atidarytas memorialas kariams, žuvusiems II pasaulinio karo 

metais] // Raudonoji vėliava. - 1985, rugpj. 1, p. 3. 

1507. Šiauliečiai meistrai: [Vilniaus parodų rūmuose atidaryta respublikinė liaudies meno paroda - sudėtinė 

respublikinės dainų šventės dalis] - Vilniuje. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, rugpj. 1, 

p. 3. 

1508. Biržiečių ekspozicija: [apie biržietės liaudies menininkės B. Šernienės tapybos darbus, eksponuojamus 

Šiaulių parodų rūmuose surengtoje Biržų liaudies meistrų kūrybos parodoje] // Raudonoji vėliava. - 

1985, rugpj. 3, p. 4. 

1509. Žingsnis į brandą: respublikinė jaunųjų dailininkų kūrybos paroda: [XII pasaulinio jaunimo ir studentų 

festivalio proga Šiaulių parodų rūmuose surengta paroda, pristatomos parodos temos ir žanrai] // Pergalė. 

- 1985, nr. 9, p. 162-165. 

1510. Nuo senelės iki anūkės: [Šiaulių parodų rūmuose atidaryta vienos šeimos keturių kartų atstovų liaudies 

meno paroda] // Raudonoji vėliava. - 1985, rugs. 7, p. 4. 

1511. Memorialas Riešėje: [memorialas kariams, žuvusiems II pasaulinio karo metais] // Leninietis. - 1985, 

rugs. 5, p. 3. 

1512. Mažeikiečių kūryba; Piešinio ekspozicija: [mažeikiečių menininkų kūrybinė veikla; antrosios 

respublikinės piešinio parodos darbai Šiaulių parodų rūmuose]. - Rubrika: Parodų rūmuose. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, rugs. 4, p. 4. 

1513. Ekspozicija meistrės name: Apolonijos Šliūpienės darbų paroda: [kuršėnietės liaudies meistrės 

audiniai] // Raudonoji vėliava. - 1985, rugs. 25, p. 3. 

1514. Konferencija Taline: [5-oji respublikinė konferencija „Moksleivių auklėjimas vaizduojamojo meno 

priemonėmis...“] // Pedagogas. - 1985, rugs. 27, p. 2. 
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1515. Akvarelės, skulptūros, peizažai: [panevėžiečių dailininkų S. Kavaliausko ir V. Talat-Kelpšos darbų 

paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, rugs. 28, p. 4. 

1516. Vasaros ekspozicijos: [apie Šiauliuose birželio-liepos mėnesiais veikusias parodas]. - Rubrika: LM 

tribūna // Literatūra ir menas. - 1985, spal. 5, p.14. 

1517. Apie knygos ženklus: [apie leidinį „V. Kisarauskas. Lietuvos knygos ženklai: 1518 - 1918. V., 1984“] 

// Komjaunimo tiesa. - 1985, geg. 17, p. 3. 

1518. Memorialas Riešėje: [memorialas II pasaulinio karo metu žuvusiems kariams]. - Iliustr. // Literatūra ir 

menas. - 1985, spal. 12, p.2. 

1519. Ekslibrisų konkursas: [konkursas skirtas Pakruojo 400 metų jubiliejui] // Raudonoji vėliava. - 1985, 

spal. 17, p. 3. 

1520. Peizažiniai darbai: [kaunietės dailininkės M. Kulikauskienės tapybos darbų paroda Šiaulių parodų 

rūmuose] // Raudonoji vėliava. - 1985, spal. 31, p. 3. 

1521. Klaipėdiečio tapyba: [Vido Pinkevičiaus paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1985, lapkr. 16, p. 4. 

1522. Gruzdiečių dailininkų parodos: [liaudies meistrų iš Gruzdžių - Z. Podstavkienės ir V. Pinkevičiaus 

darbų paroda Šiaulių parodų rūmuose] // Leninietis. - 1985, lapkr. 23, p. 3. 

1523. Dvejopos paskirties darbai: [apie kuršėnietės liaudies meistrės keramikės Zitos Podstavkienės darbus] 

// Raudonoji vėliava, - 1985, lapkr. 23, p. 3. 

1524. Mažoji tekstilė - kas tai?: [III respublikinė mažosios meninės tekstilės paroda Panevėžyje] // 

Pedagogas. - 1985, lapkr.22, p. 2. 

1525. Parodos inžinierių namuose: [Pakruojo 400 metų jubiliejui sukurtų ekslibrisų paroda ir A. Vileikio 

fotografijų paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, lapkr. 27, p. 3. 

1526. Nauji dailininkų sąjungos nariai: [TSRS Dailininkų sąjungos Šiaulių organizacija pasipildė trimis 

naujais nariais]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, lapkr. 28, p. 3. 

1527. Nauji dailininkų sąjungos nariai: [dailininkė monumentalistė J. Dobkevičienė ir vitražistas P. 

Dobkevičius priimti į dailininkų sąjungą] // Pedagogas. - 1985, lapkr. 29, p. 2. 

1528. Vido Pinkevičiaus darbai Šiauliuose: [klaipėdiečio tapytojo paroda] // Tarybinė Klaipėda. - 1985, 

gruod. 1, p.5. 

1529. Senojoje Čingischano sostinėje: [apie kelionę į Kara-Korumą Mongolijoje]. - Rubrika: Įdomių kelionių 

maršrutais // Pedagogas. - 1985, gruod. 6, p. 2. 

1530. Jaunųjų parodoje: [Vilniaus parodų rūmuose veikia trečioji Pabaltijo jaunųjų dailininkų 

vaizduojamosios dailės paroda „Jaunystė-85“] - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, gruod. 

7, p. 4. 

1531. Rankdarbių parodėlė: [Šiaulių liftų ruožo darbuotojai surengė savo kūrybos darbų parodėlę]. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1985, gruod. 10, p. 3. 
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1532. Dailės pedagogų susitikimas: [respublikinė konferencija Taline tema „Moksleivių auklėjimas 

vaizduojamojo meno priemonėmis“]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1985, gruod. 14, p. 5. 

1986 

1533. Mūsų kaimas ir dailė // Kalendorius 86. - V., Mintis: Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje 

“Tėviškės” draugija, 1986. - P. 66. 

1534. Dailės raida Šiaulių mieste: [dailininkų veikla nuo XIX a. vidurio] // Šiaulių praeitis ir dabartis. - 

Vilnius: Mintis, 1986. - P. 149-162. 

1535. Dailininkai - savo miestui: [šiauliečių dailininkų dalyvavimas miesto gyvenime] // Salduvė. - Vilnius: 

Mintis, 1986. - P.. 33-42. 

1536. [Šiuolaikinės akvarelinės lietuvių tapybos pradžia...: įžanginis straipsnis]. - Iliustr. - Santr. angl., rusų 

k. // Akvarelė : albumas / sudarė I. Budrys, E. Urbanavičius. - Vilnius : Vaga, 1986. - P. 5-23, 105-111. 

1537. Liaudies meno savitumas: [apie straipsnių rinkinį „Liaudies meno savitumas : straipsnių rinkinys / 

Sudarė Juozas Kudirka. - Kaunas : Šviesa, 1984. - 158 p. : iliustr“] // Lietuvos istorijos metraštis. - 1985, 

V., 1986, p. 125-127. 

1538. Vido Pinkevičiaus tapyba: [apie klaipėdiečio tapytojo kūrybą] // Kultūros barai. - 1986, nr. 1, p. 77. 

1539. Mažoji tekstilė: [apie 1985 m. vykusią trečiąją respublikinę mažosios tekstilės parodą Panevėžyje] // 

Pergalė. - 1986, nr. 1, p. 179. 

1540. [Gruodžio 12 d. įvyko Lietuvos TSR dailininkų sąjungos Šiaulių organizacijos ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas...]. - Rubrika: Kūrybinėse sąjungose. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1986, saus. 11, 

p.15. 

1541. A.Krištopaičio darbų paroda Telšiuose: [akvarelių paroda „Gandralizdžiai“]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1986, saus. 16, p. 4. 

1542. Gėlės ir peizažai:[liaudies meistrės V.Kukorienės tapybos paroda Šiaulių parodų rūmuose] // 

Raudonoji vėliava. - 1986, saus. 17, p. 3. 

1543. Gėlių ir peizažo meistrė: [liaudies meistrė tapytoja Vanda Kukorienė] // Leninietis. - 1986, saus. 23, p. 

4. 

1544. Monumentalistės darbai: [apie dailininkę Gražiną Arlauskaitę]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, 

saus. 25, p. 4. 

1545. Paroda Rygoje: [7-oji Pabaltijo respublikų akvarelės paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1986, vas. 7, p. 4. 

1546. Mongolijos dienoraštis: iš įdomių kelionių sugrįžus. - Iliustr. // Leninietis. - 1986, saus. 18, 21, 25; vas. 

1, 4, 8, 11. 

1547. Parodos, parodos...: [apie metų pradžioje Šiaulių parodų salėse surengtas parodas]. - Rubrika: Dailės 

kronika // Raudonoji vėliava. - 1986, vas. 11, p. 3. 
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1548. Monumentalioji liaudies skulptūra: tradicijų ir naujų ieškojimų keliu: [šiuolaikinės liaudies 

monumentaliosios skulptūros atsiradimas, kūrybinė medžiaga, ryšys su aplinka] // Raudonoji vėliava. - 

1986, vas. 13, p. 3. 

1549. Laukia įdomios parodos: [apie parodas, skirtas Šiaulių 750-osioms metinėms]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1986, vas. 15, p. 2. 

1550. Mokytojas, kuris didžiavosi mokiniais: [nekrologas mirus šiauliečiui dailininkui Gerardui 

Bagdonavičiui] // Literatūra ir menas. - 1986, vas. 15, p.15. 

1551. Vaikų piešiniai ir suaugusiųjų žaislai: [apie parodą Vilniuje Respublikiniame mokytojų tobulinimosi 

institute]. - Rubrika: Estetinio auklėjimo baruose: // Raudonoji vėliava. - 1986, vas. 18, p. 3. 

1552. Riešės ansamblio autoriams - LTSR valstybinė premija: [memorialinis ansamblis Vilniaus raj. Riešės 

karių kapinėse]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, vas. 22, p. 3. 

1553. Dailės mokytojų kūryba: [8-oji respublikinė dailės mokytojų kūrybos paroda Šiaulių parodų rūmuose] 

// Literatūra ir menas - 1986, kovo 1, p.16. 

1554. Ką matysime Šiaulių parodose: [parodos, skirtos Šiaulių miesto 750-osioms metinėms] // Leninietis. - 

1986, kovo 6, p. 3. 

1555. Eksponavo kelmiečiai: [apie kultūros renginių dekados „Miestas - kaimui, kaimas - miestui“ metu 

veikusias parodas]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, kovo 12, p. 4. 

1556. Mongolijos dienoraštis: [įspūdžiai iš kelionės į Mongoliją]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1986, 

kovo 15, p.15. 

1557. [Pirmuose instituto rūmuose...]: [studentų plakatų paroda skirta Šiaulių 750-osioms metinėms]. - 

Rubrika: Susitikimai. Parodos. Koncertai // Pedagogas. - 1986, kovo 21, p. 2. 

1558. Plakatų paroda: [konkursas, skirtas Šiaulių jubiliejui]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1986, kovo 25, p. 3. 

1559. Liaudies meistrų veteranų kūryba: [ paroda, skirta LTSR liaudies meno draugijos 20-mečiui ir Šiaulių 

750-osioms metinėms] // Leninietis. - 1986, kovo 27, p. 3. 

1560. B. Rudžio piešiniai - Vilniuje: [šiauliečio dailininko darbai eksponuojami Vilniuje „Dailės“ salone]. - 

Rubrika: Kultūrinio gyvenimo kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, bal. 3, p. 3. 

1561. Aplankykime dailės ekspoziciją: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus II rūmuose nauja liaudies ir 

profesionaliojo meno ekspozicija] // Pedagogas. - 1986, bal. 4, p. 2. 

1562. Pirmiausia - tai parodos: [Dailės dienų metu Šiauliuose vykstančios parodos ir kiti meno renginiai]. . - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, bal. 9, p. 1. 

1563. Apie Šiaulius ir save: [trijų Šiaulių Vaikų dailės mokyklos mokytojų - R. Trušio, E. Juchnevičiaus ir S. 

Prancuičio darbų paroda ]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, bal. 11, p. 3. 

1564. Dailės dienos: [apie renginius vykstančius vaizduojamosios dailės dienų metu Šiauliuose] // Leninietis. 

- 1986, bal. 17, p. 3. 
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1565. Susitikimai su žemdirbiais: [šiauliečių dailininkų susitikimai Šiaulių raj. kolūkiuose ir surengtos 

parodos]. - Rubrika: Kultūrinio gyvenimo kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, 

bal. 22, p. 3. 

1566. Ekspozicijoje - peizažai: [Švietimo darbuotojų namuose surengta V. Tribandžio tapybos paroda] // 

Raudonoji vėliava. - 1986, bal. 26.; p. 4. 

1567. Akmeninės mūzos teatre: [Šiaulių dramos teatro fojė pasipuošė V. Trušio sukurtomis mozaikomis - 

„Tragedija“ ir „Komedija“] // Raudonoji vėliava. - 1986, bal. 29, p. 3. 

1568. Nauja dailės ekspozicija “Aušros” muziejuje: [apie muziejaus senuose rūmuose 1986 m. naujai įrengtą 

pastovią dailės ekspoziciją iš muziejaus fondo ir skolintų kūrinių]. - Iliustr. // Kultūros barai. - 1986, nr. 

5, p. 48-50. 

1569. Dailės dienų atgarsiai: Šiauliai: [apie dailės dienų renginius, skirtus miesto 750-ųjų metinių jubiliejui]. 

- Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 1986, geg. 9, p. 13. 

1570. Atvirukuose - mūsų miestai: [paroda Šiaulių Inžinierių namuose iš provizorės V. Kavaliauskienės 

kolekcijos]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, geg. 9, p. 4. 

1571. Tapybos parodos: [Dailės dienų metu surengtos tapybos parodos]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1986, geg. 12, p. 3. 

1572. Gimsta freska: [Šiaulių pedagoginio instituto centrinių rūmų vestibiulyje dail. Justina Dobkevičienė 

kuria freską „Mokslas“]. - Iliustr. // Pedagogas. - 1986, geg. 8, p. 2. 

1573. Vytauto gatvės rūmuose: dailės ekspozicija laukia lankytojų: [atidaryta pastovi ekspozicija Šiaulių 

„Aušros“ muziejaus senuosiuose rūmuose] // Raudonoji vėliava. - 1986, geg. 17, p. 4. 

1574. Vilniuje ir Maskvoje: [apie parodas ir jose dalyvaujančius Šiaulių dailininkus]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1986, geg. 22, p. 3. 

1575. Gyvenimas - teatrui ir dailei: [Šiaulių dramos teatro dailininkas Antanas Krištopaitis]. - Iliustr. // 

Leninietis. - 1986, geg. 24, p. 3. 

1576. Inžinierius ir liaudies meistras: [apie kalvystės meistrą Julių Bukauską]. - Portr. // Kultūros barai. - 

1986, nr. 6, p. 46-47. 

1577. Pavasario parodos: [Rygos floristų darbų paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Leninietis. - 1986, birž. 12, p. 3. 

1578. Keliais požiūriais vertinga: [Rygos floristų paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1986, birž. 13, p. 3. 

1579. Kūryba, dvelkianti rimtimi: [dailininkės Aldonos Pociūtės tapybos paroda Šiaulių parodų rūmuose] // 

Raudonoji vėliava. - 1986, birž. 13, p. 3. 

1580. Šiaulių ryšiai su latvių daile: iš latvių-lietuvių kultūros ryšių istorijos: [apie pasikeitimą parodomis tarp 

Šiaulių ir Latvijos dailininkų nuo 1933 metų] // Raudonoji vėliava. - 1986, birž. 17, p. 2-3. 

1581. Meistro iš Rygos darbų paroda: [šiauliečio Leonido Tugalevo fotografijų paroda Šiauliuose]. - Iliustr. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, birž. 21, p. 4. 
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1582. Ekspozicijoje - akvarelės: [10-oji respublikinė akvarelių paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr.. - 

„R.v.“ informacija // Raudonoji vėliava. - 1986, birž. 25, p. 3. 

1583. Šiauliečių ekslibrisai: [ekslibrisų paroda „Šiauliai ir šiauliečiai Inžinierių namuose] // Raudonoji 

vėliava. - 1986, liep. 1, p. 3. 

1584. Šiaulietiška tematika J. Raslano kūryboje: [grafiko Jurgio Raslano kūrybos paroda Vilniaus „Dailės“ 

salone] // Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 5, p. 4. 

1585. Respublikinis tapytojų pleneras: [skirtas Šiaulių 750-osioms metinėms]. - Iliustr. - Parašas: R. Vytaitis 

// Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 5, p. 1. 

1586. Dešimtoji akvarelės paroda: [respublikinė paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1986, liep. 5, p. 4. 

1587. “Aušros” muziejuje - dailės ekspozicija: [apie „Aušros“ muziejaus senuosiuose rūmuose atidarytą 

pastovią dailės ekspoziciją] // Leninietis. - 1986, liep. 5, p. 3. 

1588. Piname krepšelius....: [apie vaikų klubo „Vostok“ pynimo būrelio veiklą]. - Iliustr. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 8, p. 4. 

1589. Kūriniai svarbia tema: [Vilniaus parodų rūmuose surengta respublikinė dailės paroda gamtos apsaugos 

tema, kurioje dalyvauja ir šiauliečiai dailininkai] // Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 9, p. 3. 

1590. Dailininkas iš Panevėžio: [tapytojas Kazys Naruševičius] // Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 16, p. 2. 

1591. Viešnios iš Uralo: [L. Sgibneva ir S. Tarasova dalyvavo Šiaulių mieste surengtame tapytojų plenere]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 18, p. 4. 

1592. Vilniaus gatvė: [Šiaulių pagrindinės gatvės istorija]. - Rubrika: Šiauliams-750 // Žydrasis ekranas. - 

1986, liep. 23, 30. 

1593. Įaugęs į miesto istoriją: dailininko G. Bagdonavičiaus 85-osios gimimo metinės: [dailininkas, gyvenęs 

ir kūręs Šiauliuose]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 25, p. 3. 

1594. Trys dailininkai: kūryba ir mintys: [Raimondas Trušys, Eduardas Juchnevičius, Sigitas Prancuitis]. - 

Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1986, liep. 26, p. 10 

1595. Dviejų akvarelistų kūrybos ekspozicija: [menotyrininko V. Rimkaus pokalbis su A. Krištopaičiu ir A. 

Vasiliausku]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, liep. 31, p. 3. 

1596. Liaudies meno žingsniai: [LTSR meno draugijos Šiaulių zonos veikla, parodų rengimo istorija] // 

Raudonoji vėliava. - 1986, rugpj. 5, p. 2. 

1597. Užprogramuota ir ateičiai: apie respublikinio tapytojų plenero dalyvių darbų parodą: [Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, rugpj. 7, p. 3. 

1598. Teatro mūzos: [dail. Vitalio Trušio mozaikos - „Tragedija“ ir „Komedija“ Šiaulių dramos teatro fojė]. - 

Iliustr. //Literatūra ir menas. - 1986, rugpj. 9, p. 15. 

1599. Liaudies meistro kūrybos paroda: [liaudies menininko iš Akmenės Stanislovo Adomaičio darbų 

paroda] . - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, rugpj. 12, p. 3. 
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1600. Nauji studentų darbai: [Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakulteto studentų diplominių darbų paroda 

skirta miesto papuošimui]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, rugpj. 14, p. 3. 

1601. [Šiaulių 750-mečio proga....: informacija apie rengiamą respublikinę dailės parodą]. - Iliustr. - Parašas: 

R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, rugpj. 16, p. 4. 

1602. [Aktyviai ir vaisingai dirba šiaulietis dailininkas Vitolis Trušys...]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 

1986, rugpj. 16, p.1. 

1603. Miestas žvelgia ateitin: [Šiaulių miesto kūrimosi įstorija]. - Rubrika: Šiauliai 750 // Leninietis. - 1986, 

rugpj. 19; 21; 23; 28, p. 3. 

1604. Baigėsi Šiaulių pleneras: [respublikinis tapytojų pleneras, skirtas miesto 750-osioms metinėms]. - 

Rubrika: Kronika // Literatūra ir menas. - 1986, rugpj. 23, p.15. 

1605. Šiaulių pleneras: [respublikinis tapytojų pleneras, skirtas miesto 750-osioms metinėms]. - Parašas: 

R.V. // Gimtasis kraštas. - 1986, rugpj. 28, p.2. 

1606. Savas stilius: [Vilniaus „Dailės“ salone personalinę taikomosios grafikos parodą surengė dailininkas 

Jurgis Raslanas] // Literatūra ir menas. - 1986, rugpj. 30, p.16. 

1607. Miesto istorija architektūroje: [Šiaulių miesto architektūros kaita nuo seniausių laikų iki šių dienų]. - 

Iliustr. // Kultūros barai. - 1986, nr. 9, p. 23-27. 

1608. Reikšmingi darbai: [apie dailės renginius Pakruojyje skirtus miesto 400-osioms metinėms] // 

Raudonoji vėliava. - 1986, rugs. 2, p. 3. 

1609. Atidaroma jubiliejinė dailės paroda: [Šiaulių parodų rūmuose atidaroma respublikinė dailės paroda 

skirta miesto jubiliejui]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji paroda. - 1986, rugs. 5. 

1610. Dailininkai - Šiauliams: [dailės paroda, skirta miesto jubiliejui] // Leninietis. - 1986, rugs. 16, p. 3. 

1611. Ir sugaudė spalvomis...: [Šiauliuose „Saulės“ kino teatre baigtas montuoti Kazio Morkūno vitražas 

„Saulės mūšis“]. - Iliustr. // Leninietis. - 1986, rugs. 20, p. 3. 

1612. V. Mikalausko “Vilniaus gatvė”: [fotografijų paroda Šiaulių Fotografijos muziejuje]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1986, rugs. 23, p. 3. 

1613. Ryškus kūrybos kelias: konkursui „Klestėk, saulės mieste !: [apie dail. Vitolį Trušį]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1986, rugs. 24, p. 3. 

1614. Praeitis, įvykiai, miesto žmonės: Šiaulių 750-mečiui skirta respublikinė dailės paroda: [rengimasis 

parodai, organizaciniai darbai ir eksponuojami kūriniai]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, rugs. 27, 

p. 4-5. 

1615. Ir sugaudė spalvomis vitražas: [dail. K. Morkūno vitražas „Saulės mūšis“ Saulės kino teatre]. - Iliustr. 

- Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, rugs. 27, p.4-5. 

1616. Ir sušvito vitražas: [Kazio Morkūno vitražas „Saulės mūšis“ Saulės kino teatre] // Tiesa. - 1986, rugs. 

26, p. 2. 

1617. Šiaulių žemėje: [25-oji Šiaulių dailės paroda skirta miesto 750-mečiui]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. 

- 1986, rugs. 27, p. 8. 
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1618. Vitolis Trušys - dailininkas ir pedagogas: [šiauliečio dailininko jubiliejus] // Pedagogas. - 1986, spal. 3, 

p. 2. 

1619. Kalvių dienoje: [tradicinė kalvių diena Druskininkuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1986, spal. 5, p. 4. 

1620. R. Buivydo kūrybos paroda:[paroda „Tiesos“ kino teatre skirta miesto jubiliejui]. - Parašas: R. Vytaitis 

// Raudonoji vėliava. - 1986, spal. 4, p. 4. 

1621. Paroda vitrinose: [parodos naujose ekspozicinėse vitrinose Šiaulių pėsčiųjų bulvare]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, spal. 16, p. 3. 

1622. Tėvo ir dukters kūryba: [grafikas J. Raslanas ir dail. A. Raslanaitė-Gaigalienė] // Raudonoji vėliava. - 

1986, spal. 18, p. 4. 

1623. Vengrų fotomenininkas: [Lajošas Šošas]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, spal. 18, 

p. 3. 

1624. Liaudies menas ir paroda: [apie liaudies meno parodų rengimo ypatumus ir parodinį liaudies meną] // 

Kultūros barai. - 1986, nr. 11, p. 17-18. 

1625. Kauniečių paroda: [apie kauniečių dailininkų parodą Vilniaus parodų rūmuose ir joje eksponuojamus 

darbus] // Pergalė. - 1986, nr. 11, p. 177-178. 

1626. Respublikinėje parodoje: [šiauliečių dailininkų darbai Vilniuje surengtoje vaizduojamosios dailės 

parodoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1986, lapkr. 4, p. 3. 

1627. Tvirti ryšiai: [šiaulietis dail. Vitolis Trušys] // Raudonoji vėliava. - 1986, lapkr. 15, p. 4. 

1628. Tvirti ryšiai: [apie šiauliečio dailininko V. Trušio kūrybą] // Leninietis. - 1986, lapkr. 15, p. 4. 

1629. Su liaudies meno pajauta: [šiaulietis skulptorius Vitalijus Lukošaitis]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 

1986, lapkr. 25, p. 3. 

1630. Ąžuolais per žemę ėjęs...: [apie liaudies meistrą drožėją V. Lukošaitį] // Leninietis. - 1986, lapkr. 27, p. 

3. 

1631. Talentingas grafikas: [liaudies meistras Romanas Krasninkevičius] // Raudonoji vėliava. - 1986, lapkr. 

27, p. 4. 

1632. Satyrikų kūryba: [A. Narbuto ir S. Burneckio satyrinės grafikos paroda Šiaulių fotografijos muziejuje]. 

- Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1986, gruod. 2, p. 3. 

1633. Iš įvairios medžiagos: [Kelmės liaudies meistrų paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Parašas: R. Vytaitis 

// Raudonoji vėliava. - 1986, gruod. 2, p.3. 

1634. Eksponuoja šiauliečiai: [šiauliečių dailininkų dalyvavimas parodose]. - Be parašo // Raudonoji vėliava. 

- 1986, gruod. 2, p. 3. 

1635. “Kolegų” parodą apmąstant: fotografijos festivalis: [fotografijos apie fotografus]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1986, gruod. 6, p. 4. 

1636. Įvairiose parodose: [apie šiauliečių dailininkų dalyvavimą parodose]. - Parašas: R. Vytas // Raudonoji 

vėliava. - 1986, gruod. 23, p. 3. 



115 
 

1987 

1637. [menotyrininko Vytenio Rimaus pokalbis su dailininku Vitoliu Trušiu]. - Iliustr. // Vitolis Trušys : 

dailės darbų katalogas, 1961-1986. - Šiauliai, 1987. - P. 1-13. 

1638. Dailės gyvenimas periferijoje: [Šiaulių dailininkų veikla]. – Str. rusų k. p. 271-272 // Dailėtyra. - V., 

1987. - Kn. 2, p. 11-20. 

1639. Muziejų ir šiuolaikinės liaudies dailės ryšiai: [apie muziejų ir liaudies menininkų bendradarbiavimo 

reikšmę] // Muziejai ir paminklai. - V., 1987. - Kn. 8, p. 15-18. 

1640. Apie “Saulės mūšį”: [A. Morkūno vitražo „Saulės mūšis“ reprodukcijos respublikiniuose leidiniuose]. 

- Rubrika: Respublikinėje spaudoje. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, saus. 10, p. 3. 

1641. Fotografijos šurmulio atgarsiai: [apie fotografijos festivalį Šiauliuose]. - Iliustr. - Rubrika: Antrasis 

sąjunginis liaudies kūrybos festivalis // Raudonoji vėliava. - 1987, saus. 15, p. 3. 

1642. V. Zigmanto darbų paroda Vilniuje: [personalinė grafikos paroda Vilniaus „Dailės“ salone]. - Iliustr. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, saus. 31, p. 4. 

1643. Tikslas - meistriškumo ir dvasingumo sintezė: [ apie meno kūrinių temas Lietuvos dailėje]. - Rubrika: 

Menas ir gyvenimas // Komunistas. - 1987, nr. 2, p. 69-73. 

1644. Vytelių šiluma: [Apie liaudies meistrę J. Rudauskienę] // Tarybinė moteris. - 1987, nr. 2, priedas 

„Pagrandukas“, p. IV. 

1645. Svarus bagažas: [apie tapytojo monumentalisto V. Trušio kūrybą ir surengtą jubiliejinę parodą Šiaulių 

parodų rūmuose]. - Iliustr. - Rubrika: Kūryba ir gyvenimas // Raudonoji vėliava. - 1987, vas. 7, p. 4. 

1646. Nuo liaudiškumo iki profesionalumo: [apie skulptorių Vitalijų Lukošaitį]. - Iliustr. // Literatūra ir 

menas. - 1987, vas. 14, p.16. 

1647. Šalia ir už: [apie respublikinę jaunųjų dailininkų parodą ir joje eksponuojamus darbus]. - Rubrika: 

Parodų salėse // Literatūra ir menas. - 1987, vas. 28, p. 13. 

1648. Respublikinėje jaunųjų parodoje: [apie respublikinę jaunųjų dailininkų parodą Vilniuje ir joje 

dalyvaujančius Šiaulių dailininkus]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, vas. 24, p. 4. 

1649. Ekslibrisų konkursas: [apie 1986 m. ekslibriso konkursą skirtą Zigmo Gelės memorialiniam muziejui 

Naisiuose] // Raudonoji vėliava. - 1987, kovo 14, p. 4. 

1650. Jautriai ir nuoširdžiai: [Danutės Karaškaitės ir Laimos Skerstonaitės kūrybos paroda Vilniaus „Dailės“ 

salone] // Raudonoji vėliava. - 1987, kovo 25, p. 3. 

1651. Meninio gyvenimo organizatoriai: [apie braižybos, dailės ir darbų mokytojo specialybę Šiaulių 

pedagoginiame institute] // Pedagogas. - 1987, kovo 27, p. 4. 

1652. A. Visockio darbų paroda Vilniuje:[apie dailininko akvarelių parodą Respublikinėje bibliotekoje]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, kovo 21, p. 4.  

1653. Zoninė liaudies meno paroda: [Šiaulių zonos liaudies meistrų kūrybos paroda, veikianti miesto parodų 

rūmuose] // Leninietis. - 1987, bal. 9, p. 3. 
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1654. Savita kūrybos paroda: [Šiaulių fotografijos muziejuje surengta „Aušros“ muziejaus darbuotojų 

kūrybos paroda]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1987, bal. 9, p. 3. 

1655. Tradiciniai balandžio renginiai: [Dailės dienų renginiai Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1987, bal. 9, p. 4. 

1656. Spalvomis ir formomis: [Šiaulių zonos liaudies meistrų kūrybos paroda Parodų rūmuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1987, bal. 11, p. 4. 

1657. Antano Visockio akvarelės: [šiauliečio dailininko paroda Respublikinėje bibliotekoje]. - Rubrika: 

Kronika // Literatūra ir menas. - 1987, bal. 18, p. 15. 

1658. Viešnagė Jelgavoje: [šiauliečių dailininkų kūrybos paroda Jelgavos istorijos ir dailės muziejuje]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, bal. 24, p. 3. 

1659. Skirta Zigmui Gėlei, skirta poezijai: [apie ekslibrisų konkurso, skirto poeto Z. Gėlės-Gaidamavičiaus 

memorialiniam muziejui nugalėtojus] // Leninietis. - 1987, bal. 21, p. 3. 

1660. Du kūrybos keliai: [D. Karaškaitės-Brusokienės ir L. Skerstonaitės kūrybos paroda Vilniuje „Dailės“ 

salone] // Literatūra ir menas. - 1987, bal. 25, p.16. 

1661. Ekslibrisų konkursas: [ekslibrisų konkursas siekiant sukurti ekslibrisą poeto Z. Gėlės-Gaidamavičiaus 

memorialiniam muziejui Naisiuose(Šiaulių raj.)]. - Be parašo // Literatūra ir menas. - 1987, bal. 25, p.15. 

1662. Parodų panorama: [apie tradicinių Dailės dienų metu Šiauliuose surengtas parodas]. - Parašas: R. 

Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, geg. 7, p. 3. 

1663. Moksleivių kūryba: [Šiaulių rajono moksleivių kūrybos paroda Kuršėnuose] // Leninietis. - 1987, geg. 

19, p. 4. 

1664. Parodoje “Šalies jaunystė”: [apie jaunųjų šalies dailininkų forume Maskvoje dalyvavusius Šiaulių 

dailininkus]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, geg. 19, p. 3. 

1665. Tapyba ir grafika: 26 - oji miesto dailininkų kūrybos paroda: [Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1987, geg. 22, p. 3. 

1666. Pirmoji dailininkės paroda: [apie Gražinos Šikšniūtės - Šimoliūnienės kūrybą ir surengtą parodą 

Šiaulių Švietimo darbuotojų namuose] // Raudonoji vėliava. - 1987, birž. 4, p. 3. 

1667. Parodoje Šalies jaunystė: [apie jaunųjų šalies dailininkų forumą Maskvoje]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1987, birž. 9, p. 4. 

1668. Kokia ji - darbų paroda?: [apie kraštotyros parodų rengimo specifiką ir aktyviausius kraštotyrininkus 

Šiauliuose]. - Rubrika: Kraštotyros baruose // Raudonoji vėliava. - 1987, birž. 20, p. 3. 

1669. Mūsų miestas - mūsų namai: V. Purono paroda: [apie Šiaulių vyriausiojo dailininko parodą, jo 

kūrybinę veiklą]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1987, birž. 23, p. 3. 

1670. Dailininkų ataskaitinis: [LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių organizacijos ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, birž. 25, p. 1. 

1671. Liaudies meno šventėse: [apie šiauliečių liaudies meistrų dalyvavimą liaudies meno šventėse]. - Iliustr. 

- Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, liep. 2, p. 3. 
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1672. Vitrinose - S. Prancuičio tapyba: [apie parodų vitrinose Vilniau gatvėje eksponuojamus darbus]. - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, liep. 3, p. 3. 

1673. Maskvoje: Lermontovo keliais: [apie Lietuvos dailininkų parodą Maskvoje ir A. Krištopaičio akvarelių 

parodą Šiaulių Viešojoje bibliotekoje]. - Rubrika: Kultūros kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1987, liep.11, p. 4. 

1674. Dailininkų ataskaitinis: [LTSR dailininkų sąjungos Šiaulių organizacijos ataskaitinis-rinkiminis 

susirinkimas] // Literatūra ir menas. - 1987, liep. 18, p.15. 

1675. Gamta ir žmogus: [Vokietijos fotografijos meistrų paroda „Peizažas ir aktas“]. - Iliustr. // Raudonoji 

vėliava. - 1987, liep. 18, p. 4. 

1676. Šiaulių kraštotyrininkai Vilniuje. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, liep. 30, p. 3. 

1677. Jono Varno varnos: R. Lagzdinės kūryba // Raudonoji vėliava. - 1987, rugpj. 1, p.3. 

1678. “Mūsų miestas - mūsų namai”: [miesto vyriausiojo dailininko , dizainerio Viliaus Purono jubiliejinė 

paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1987, rugpj. 1, p.11. 

1679. “Mūsų jūra”: [Klaipėdoje parodų rūmuose atidaryta paroda jūros tematika]. - Rubrika: Kultūros 

kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, rugpj. 15, p. 4. 

1680. Apie “Spektro” studijos ekspoziciją: [Šiaulių parodų rūmuose surengta Panevėžio liaudies dailės 

studijos paroda] // Raudonoji vėliava. - 1987, rugpj. 19, p. 4. 

1681. Vilniuje ir Klaipėdoje: [3-oji respublikinė piešinių paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. 

- 1987, rugs. 11, p. 3. 

1682. Pasirodo dailės studija: [apie Šiaulių kultūros rūmų dailės studijos veiklą]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1987, rugs. 17, p.3. 

1683. Yra ir apie ką pamąstyti: [Šiaulių parodų rūmuose atidaryta respublikinė keramikos paroda - 4-osios 

respublikinės puodžių dienos programos dalis] - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1987, rugs. 19, p. 4. 

1684. Viskas apie kates: [apie Šiaulių švietimo darbuotojų namuose surengtą V. Kavaliauskienės kačių 

kolekcijos parodą] // Raudonoji vėliava. - 1987, rugs. 24, p. 3. 

1685. Instituto kraštotyrininkų darbai - parodose: [1987 m. Šiaulių kraštotyrininkų paroda Fotografijos 

muziejuje] // Pedagogas. - 1987, spal. 2, p. 2. 

1686. Paroda po parodos: [informacija apie Šiauliuose veikiančias parodas]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1987, spal. 7, p. 1. 

1687. Parodų rūmų dešimtmetis: [apie Šiaulių parodų rūmų įkūrimo istoriją ir surengtas parodas] // 

Leninietis. - 1987, spal. 10, p. 7. 

1688. Konstruktorius, dailininkas, kraštotyrininkas: [apie vilniečio inžinieriaus S. Lukoševičiaus plakatų 

parodą] // Raudonoji vėliava. - 1987, spal. 16, p. 3. 

1689. Be jų neįsivaizduojame savo miesto: Parodų rūmų dešimtmetis: [įkūrimo istorija ir rūmų veikla] // 

Raudonoji vėliava. - 1987, spal. 17, p.4. 
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1690. Menininkas iš Bertužių: [apie Stepono Lukoševičiaus kūrybą ir surengtą plakatų parodą Šiaulių 

inžinierių namuose] // Leninietis. - 1987, spal. 20, p. 3. 

1691. Įsteigta dizainerių sąjunga: [Vilniuje įvyko suvažiavimas ir įsteigta LTSR dizainerių sąjunga] // 

Raudonoji vėliava. - 1987, spal. 31, p. 1. 

1692. Aštuonių ekspozicija: [aštuonių jaunųjų Šiaulių dailininkų paroda Šiaulių parodų rūmuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1987, lapkr. 6, p. 3. 

1693. Kūrybinėse stovyklose ir seminaruose; Jelgaviečių parodos: [apie šiauliečių dailininkų dalyvavimą 

pleneruose ir Jelgavos kultūros dienas Šiauliuose]. - Rubrika: Kultūros kronika. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1987, lapkr. 11, p. 3. 

1694. B. Rudžio piešiniai: [apie dailininko kūrybą ir surengtą parodą Šiaulių Parodų rūmuose]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1987, lapkr. 14, p. 3. 

1695. Respublikinėje parodoje: [apie Vilniaus Parodų rūmuose surengtą parodą ir šiauliečių dailininkų 

dalyvavimą joje]. - Rubrika: kultūros kronika. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1987, lapkr. 

20, p. 3. 

1696. Pleneras Žeimelyje: [ apie tapybos plenerą ir surengtą parodą] // Literatūra ir menas. - 1987, lapkr. 28, 

p. 15. 

1697. Keramikų paroda puodžių dieną: [apie Šiaulių parodų rūmuose atidarytą respublikinę keramikos 

parodą, kuri yra 4-osios respublikinės puodžių dienos programos dalis] // Kultūros barai. - 1987, nr. 12, 

p. 63-64. 

1698. Dailė. Nueitas kelias ir perspektyvos: [apie Šiaulių dailininkų veiklą] // Raudonoji vėliava. - 1987, 

gruod. 1, p. 2. 

1699. “Saulės miestas”: [apie Šiaulių fotografijos muziejuje surengtą A. Ostašenkovo fotografijų parodą]. - 

Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1987, gruod. 4, p. 3. 

1700. Dailininkė iš Latvijos: [Maldos Muižulės kūrybos paroda Šiauliuose] // Raudonoji vėliava. - 1987, 

gruod. 8, p. 3. 

1701. Dailės kronika: [apie šiauliečių dailininkų parodas Lietuvoje]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji 

vėliava. - 1987, gruod. 17, p. 3. 

1702. Šiauliečių grafika - albume: [„Lietuvių grafika 1980-1985“. - V., 1987]. - Parašas: R. Vytaitis // 

Raudonoji vėliava. - 1987, gruod. 25, p. 1. 

1703. Mada lyg pats gyvenimas: [menotyrininko V. Rimkaus pokalbis su rūbų dizainere Ramute 

Stakėniene]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1987, gruod. 30, p. 3. 

1704. V. Baranauskienės grafika: [paroda Šiaulių švietimo darbuotojų namuose]. - R.V. informacija. // 

Raudonoji vėliava. - 1987, gruod. 31, p.3. 
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1705. Kurtuvėnų paminklai // Mokslinės konferencijos “Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai” - tautodailės 

tradicija ir Lietuvos šiuolaikinė meninė kultūra: pranešimų tezės - V., 1988. - P. 18-21. 

1706. Lietuvių liaudies monumentaliosios skulptūros auklėjamoji reikšmė: [atsiradimo pradžia, vystymasis, 

ryšys su aplinka, problemos] // Pedagoginių institutų studentų mokymo metodikos tobulinimas 

aukštosios mokyklos pertvarkymo sąlygomis: pranešimų tezės. - Šiauliai, 1988. - P. 94-96. 

1707. Lietuviškos dailėtyros patriarchas: [P. Galaunės 95-osioms gimimo metinėms]. - Iliustr. - Santr. angl., 

rusų k.  // Dailė. - 1988, nr. 27, p. 123-125, 138, 144. 

1708. Naujametinės parodos: [apie parodas Šiauliuose]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1988, 

saus. 6, p. 1. 

1709. Studentų politiniai plakatai: [Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto ketvirtakursių kūrybos 

paroda] // Pedagogas. - 1988, saus. 8, p. 2. 

1710. Gaisrai ir gaisrininkai: [Šiaulių Fotografijos muziejuje Antano Dilio fotografijų paroda skirta 

ugniagesiams]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1988, saus. 8, p. 3. 

1711. Ekslibriso bienalė: [6-oji Pabaltijo respublikų ekslibrisų bienalė Vilniuje] // Literatūra ir menas. - 

1988, saus. 16, p. 14. 

1712. Darbų verpete: [dailininkės, pedagogės Michalinos Adomavičienės jubiliejui] // Pedagogas. - 1988, 

saus. 22, p. 1. 

1713. Atgimę paveikslai: [restauruotų tapybos darbų paroda iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondų]. - Iliustr. // 

Raudonoji vėliava. - 1988, saus. 26, p. 3. 

1714. Lyg langas į tikrovę: [Alfonso Budvyčio darbų paroda]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 

1988, saus. 27, p. 3. 

1715. Taikos ir negandos paukščiai: [apie vilnietės grafikės Jūratės Stauskaitės kūrybos parodą Šiaulių 

parodų rūmuose] // Raudonoji vėliava. - 1988, saus. 30, p. 4. 

1716. Latvių parodos Šiauliuose: [apie šiauliečių dailininkų bendradarbiavimą su Latvijos dailininkais ir 

surengtas parodas] // Kultūros barai. - 1988, nr. 2, p. 71. 

1717. Knyga apie drožėją ir poetą: [„Ipolitas Užkurnys. - V.: Vaga, 1987. - 174(1) p.“] // Kultūros barai. - 

1988, nr. 2, p. 67. 

1718. Dailės keliu: [apie ŠPI dailės fakulteto tapybos katedros dėstytoją Michaliną Adomavičienę]. - Portr. // 

Raudonoji vėliava. - 1988, vas. 2, p. 2. 

1719. Parodos, parodos....: [apie šiauliečių dailininkų parodas Lietuvoje ir už jos ribų] - Parašas: R. Vytaitis 

// Raudonoji vėliava. - 1988, vas. 16, p. 3. 

1720. Susipažinkite: jaunieji šiauliečiai: [Klaipėdos parodų rūmuose surengta Šiaulių jaunųjų dailininkų 

paroda] // Tarybinė Klaipėda. - 1988, vas. 17, p. 4. 

1721. Susirinko piešimo mokytojai: [respublikinė dailės mokytojų metodinė-praktinė konferencija 

Šiauliuose] // Pedagogas. - 1988, vas. 19, p. 1. 
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1722. Optimistinis žvilgsnis į pasaulį: [jubiliejinė apžvalginė šiauliečio Ričardo Dailidės fotografijų paroda]. 

- Iliustr. // Leninietis. - 1988, vas. 20, p. 4. 

1723. Senoji ir šiuolaikinė liaudies grafika: [apie Kauno paveikslų galerijoje surengtą parodą ir mokslinę 

konferenciją]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1988, vas. 26, p. 3. 

1724. Meistriškumo ir gyvenimo pozicijos mokykla: respublikinė darbų mokytojų kūrybos paroda: [apie 

parodoje eksponuojamus darbus]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1988, vas. 27, p. 4. 

1725. Piešimo mokytojų kūrybos paroda: [IX respublikinė dailės mokytojų kūrybos paroda Šiaulių parodų 

rūmuose] // Pedagogas. - 1988, kovo 4, p. 2. 

1726. Piešimo mokytojų kūryba: [9-oji respublikinė dailės mokytojų kūrybos paroda Šiaulių parodų 

rūmuose] // Tiesa. - 1988, kovo 15, p. 1. 

1727. Dviratis karikatūrose: [apie tarptautinę karikatūrų parodą, skirtą dviračių populiarinimui Šiauliuose] - 

Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1988, kovo 19, p. 2. 

1728. Apdovanoti medaliais: [apie liaudies meno ir saviveiklinės dailės parodą Maskvoje ir šiauliečius 

menininkus apdovanotus šios parodos medaliais]. - Parašas: R. Vytaitis // Raudonoji vėliava. - 1988, 

kovo 24, p. 4. 

1729. Sugrįžimas: Mintys prie Kazimiero Žoromskio paveikslų: [apie dailininko kūrybą ir surengtą parodą 

Vilniaus dailės parodų rūmuose] // Tiesa. - 1988, kovo 25, p. 4. 

1730. Meninio gyvenimo organizatoriai: [apie braižybos, dailės ir darbų mokytojo specialybę Šiaulių 

pedagoginiame institute // Pedagogas. - 1988, kovo 25, p. 4. 

1731. Paveikslai ir skulptūros: [Šiaulių zonos liaudies meno paroda] // Raudonoji vėliava. - 1988, kovo 30, p. 

3. 

1732. Būsime dar geriau pažįstami: [apie tradicines balandžio mėnesį vykstančias dailės dienas ir keitimąsi 

parodomis su kitų šalių dailininkais] // Raudonoji vėliava. - 1988, kovo 31, p. 3. 

1733. Ar Šiauliai - kultūros periferija?: [apie institucijas lemiančias Šiaulių kultūrinį klimatą, miesto šventes, 

kultūros decentralizaciją]. - Iliustr. // Švyturys. - 1988, nr. 4, p. 16-18. 

1734. Paroda po parodos: [apie Šiauliuose vykstančias parodas]. - Rubrika: Kultūros kronika // Raudonoji 

vėliava. - 1988, bal. 1, p. 3. 

1735. Lankykime parodas: [apie vietas Šiauliuose, kuriose rengiamos parodos] // Pedagogas. - 1988, bal. 1, 

p. 2. 

1736. Žmogaus ir gamtos vienovės vaizdai: [fotografo iš Čeliabinsko Sergejaus Vasiljevo nuotraukų paroda 

Šiaulių fotografijos muziejuje]. - Iliustr. // Raudonoji vėliava. - 1988, bal. 2, p. 1, 3. 

1737. Fotografijos iš Čeliabinsko: [Sergejaus Vasiljevo fotografijų paroda Šiaulių Fotografijos muziejuje] // 

Leninietis. - 1988, bal. 2, p. 3. 

1738. Grafikos paroda: [dail. Virginijos Šiaučiūnaitės-Baranauskienės kūrybos paroda Šiaulių tematika] // 

Raudonoji vėliava. - 1988, bal. 15, p. 3. 
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1739. Šiauliečiai drauge su latviais: [apie šiauliečių ir Jelgavos dailininkų bendrą kūrybos parodą] // 

Raudonoji vėliava. - 1988, bal. 29, p. 3-4. 

1740. Parodos ir susitikimai: [apie dailės dienų Šiauliuose renginius] // Raudonoji vėliava. - 1988, geg. 4, p. 

3. 

1741. Liaudies meno paroda: [Šiaulių zonos meistrų kūrybos paroda Parodų rūmuose] // Leninietis. - 1988, 

geg. 8, p. 3. 

1742. Parodose - mūsų auklėtinių darbai: [ŠPI Dailės fakulteto studentų dalyvavimas parodose] // Pedagogas. 

- 1988, geg. 11, p. 4. 

1743. Miestui ir žmonėms: [apie Panevėžio miesto dailininkų kūrybos parodą]. - Iliustr. // Panevėžio tiesa. - 

1988, geg. 14, p. 3. 

1744. Pas Rezeknės puodžius: [Latgalės keramikos dienos  - pleneras, mokslinė konferencija, paroda] // 

Leninietis. - 1988, geg. 17, p. 3. 

1745. Dailės dienų keliai: [Dailės dienų parodos Šiaulių rajone]. - Parašas: R. Vytenis // Leninietis. - 1988, 

geg. 17, p. 3. 

1746. Įvertinant praeitį - žvelgti ateitin: [ ŠPI Dailės fakulteto studentų darbų paroda, skirta instituto 40-

mečiui]// Pedagogas. - 1988, geg. 27, p. 1-2. 
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2991. Daugiaprasmė paprastų daiktų kalba: apie natiurmortą / Vita Morkūnienė ; Jono Tamulio nuotr. ir repr. 

; [su Vytauto Tribandžio, Ričardo Garbačiausko, Vidmanto Zarėkos ir Vytenio Rimkaus komentarais]: 

[Šiauliečių dailininkų paroda "Nuo plokštumos iki erdvės". // Šiaulių kraštas. - 2004, spal. 19, p.6. 

2992. Nauji veikalai apie Lietuvos architektūrą: [rec. leid.: Lietuvos architektai] // Literatūra ir menas. - 

2004, spal. 15, p.23. 

2993. Knygos apie architektūrą užfiksavo laimėjimus ir praradimus: [apie profesoriaus A. Mačiulio veikalus 

"Lietuvos architektūra" ir "Dailė architektūroje"] // Šiaulių kraštas. - 2004, spal. 29, priedas „Saulės 

miestas“, p.2. 

2994. Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės parodos Maskvoje ir Zelenograde: [Šiaulių dailininkė surengė 

parodas Rusijoje]. - Iliustr.// Šiaulių kraštas. - 2004, lapkr. 12, p. 14. 

2995. Paminklai daktarui Jonui Šliūpui: [šiauliečiai skulptoriai A. Toleikis ir D. Lukoševičius sukūrė J. 

Šliūpo portretinį biustą] // Gimtinė. - 2004, lapkr. 1-30 (nr. 11), p.2. 

2996. Lietuva: viena, dvi, trys...?: [Šiaulių universiteto profesoriaus mintys apie gimtąją Lietuvą, Amerikos 

Lietuvą ir Sibiro Lietuvą] // Literatūra ir menas. - 2004, gruod. 10, p.2. 

2005 

2997. Draudžiamos lietuviškos spaudos meninis vaizdas: [apie 1864-1904 m. leistų knygų meninį vaizdą]. - 

Iliustr. - Bibliogr.: p. 139 // Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje : 1864-1904-2004 : teminis 

straipsnių rinkinys. - Šiauliai, 2005. - P. 136-142. 

2998. Dailės keliais: [įžanginis straipsnis] // Jaronimas Kmieliauskas: dailės kūrinių katalogas. - V, 2005. - P. 

3-5 

2999. Kūno menas: estetikos ir etikos klausimai: [tatuiruotės ant žmogaus kūno] - Santr. angl. - Bibliogr.: 23 

pavad. // Dailės ir technologijų pedagogo kompetencijos kultūros kontekste. - V., 2005. - P. 68-73. 

3000. Lietuva - vizija ir tikrovė = Lithuania: vision and reality. – Gretut. tekstas liet., angl. // XIII pasaulio 

lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos 

mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. – Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. – P. 

21. 
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3001. Pasikalbėjimai su akmenimis : [apie kelmiškį tautodailininką, akmens skulptorių Juozą Liaudanskį]. - 

Iliustr. - Bibliogr.: p. 23-27 // Ir nemirs akmuo… : Juozas Liaudanskis - Kelmės krašto dainius. - 

[Vilnius], 2005. - P. 5-21 

3002. Pirmųjų “Varpų” autorius Česlovas Kontrimas - apie akvarelę, dailę ir gyvenimą. - Iliustr. - Rubrika: 

Laiškai // Varpai. -  2005, nr. 19, p. 290-296. 

3003. Ekslibriso klausimai Vinco Kisarausko laiškuose: [lietuvių tapytojas, grafikas] // Radviliškio kraštas. - 

2005, nr. 2, p. 41-42. 

3004. Velnias kaip blogio įvaizdis lietuvių liaudies mene // Lietuvių katalikų mokslo akademijos 

suvažiavimo darbai. - 2005, t. 19, kn. 3, p. 1553-1556 

3005.  Laimutės Fedosejevos kelias...[tautodailininkė]. - Santr. angl., rusų k. // Mintys karpiniuose / 

Fedosejeva Laimutė. - V., 2005. - P. 5. 

3006. Rimvydas Daužvardis: [str. “Nepaprasti vitražai” dalis]. // Lietuvos švyturys. - 2005, nr. 10, p. 38-39. 

3007. Leidinys apie knygnešius ir daraktorius: [apie žinyną "Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904"]. 

// Šiaulių kraštas. - 2005, vas. 19, p.17. 

3008. Tautodailės tradicijas turtina naujovės: [Šiaulių apskrities tautodailininkų kūrybos apžvalga]. - Iliustr. 

// Šiaulių kraštas. - 2005, kovo 22, priedas „Atolankos“, p. 6. 

3009. Universiteto Dailės galerija jau įrodė savo reikalingumą: [apie Šiaulių universiteto Dailės galeriją, 

įsteigtą 1999 m. skulptoriaus profesoriaus A. Toleikio iniciatyva] // Šiaulių kraštas. - 2005, kovo 24, 

priedas „Atolankos“, p.7. 

3010. Profesionaliosios dailės situacija Lietuvoje: [Šiaulių universiteto profesoriaus publikacija]. - Iliustr. // 

Šiaulių kraštas. - 2005, kovo 30, priedas „Atolankos“,  p.10. 

3011. Tautodailė: tradicijos ir naujovės: [39-oji Šiaulių apskrities tautodailininkų kūrybos paroda Šiaulių 

dailės galerijoje] // Literatūra ir menas. - 2005, bal. 15, p.7. 

3012. Šiaulių universitetas: dailės galerija: [apie Šiaulių universiteto Dailės galeriją, įsteigtą 1999 m.]. - 

Iliustr. // Mokslo Lietuva. - 2005, bal. 7-20 (nr. 7), p.15. 

3013. Lietuva: viena, dvi, trys.?: [Šiaulių universiteto profesoriaus mintys apie gimtąją Lietuvą, Amerikos 

Lietuvą ir Sibiro Lietuvą]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2005, bal. 22, priedas „Atolankos“, p. 11, 14. 

3014. Politinis kalinys Juozas Balčiūnas: [Vytenio Rinkaus atsiminimai] // Gimtinė. - 2005, geg. 1-31(nr. 5), 

p.2,5; birž. 1-30 (nr. 6), p.1, 2. 

3015. Šiauliai: miestas ir jo žmonės: [miesto raida] // Gimtinė. - 2005, liep. 1-31 (nr. 7), p.1, 9. 

3016. “Mylėsi Lietuvą iš tolo... “: [apie buvusį šiaulietį, dabar gyvenantį Šveicarijoje, Vaclovą Dargužą ir jo 

atsiminimų knygą]. - Iliustr. - Rubrika: Kultūra // Šiaulių kraštas. - 2005, liep. 16, p.7.  

3017. Šiauliai: miestas ir jo žmonės: [Šiaulietis menotyrininkas, profesorius Vytenis Rimkus apie Šiaulių 

miesto istoriją ir žmones.]. - Iliustr. - Rubrika: Kultūra // Šiaulių kraštas. - 2005, liep. 30, p.7. 
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3018. Ričardo Garbačiausko tapyba - Lenkijoje: [menotyrininko Vyt. Rimkaus komentarai apie Lenkijos 

mieste Liubline atidarytą šiauliečio dailininko parodą] / parengė Vita Morkūnienė ; redakcijos archyvo 

nuotr.. - Iliustr. - Rubrika: Kultūra // Šiaulių kraštas. - 2005, rugpj. 8, p.13. 

3019. Po 60 metų atskleista Dengtilčio žydo malūnininko istorija: [Šiaulietis profesorius V. Rimkus atskleidė 

žydų Noikų šeimos istoriją] / parengė Rita Žadeikytė ; Jono Tamulio, Giedriaus Baranausko nuotr.. - 

Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2005, rugpj. 20, p.7. 

3020. Istoriko Vaclovo Dargužo atsiminimai: [apie V. Dargužo knygą "Mylėsi Lietuvą iš tolo…"]. - Iliustr.. 

// Gimtinė, 2005, rugs. 1-30, p.5. 

3021. Ričardo Garbačiausko tapyba - Lenkijoje: [apie Lenkijos mieste Liubline atidarytą šiauliečio 

dailininko parodą] // Šiaulių universitetas. - 2005, rugs. 22, p.4. 

3022. Arvydo Stanislovo Každailio kūryba: [apie Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidarytą 

dailininko darbų parodą] //  Parkas. - 2005, spalis (nr.33), p.2. 

3023. Vytautas Valius: mintys ir sveikinimai // Tautodailės metraštis. - 2005, nr. 11, p. 35-37. 

3024. Ginkūnuose - dviejų šiauliečių tapyba: [Ginkūnuose - dviejų šiauliečių tapyba] - „Šiaulių krašto“ inf. // 

Šiaulių kraštas. - 2005, spal. 20, p. 5. 

3025. Iš Dengtilčio kronikų: [apie Dengtilčio malūną, išlikusį nuo tarpukario laikų, Šiaulių rajonas]. - Iliustr. 

// Gimtinė. - 2005, lapkr. 1-30, p.1, 6. 

3026. [Linkiu visiems šiauliečiams...: pasveikinimas Naujųjų metų proga]. – Portr. // Šiaulių kraštas. – 2005, 

gruod. 31, p.1. 

2006 

3027. Dvi Lietuvos - mitas ir realybė: [Lietuvos visuomenė]. - Portr.. - Bibliogr.: 18 pavad. // Šiandieninė 

Lietuva: viltys ir realybė / sudarytojas V. Rimkus. - Šiauliai: Saulės delta, 2006. - P. 17-23,  

3028. Kryžių kalnas: tradicijų ir naujovių sankirtos:[pranešimo santrauka] // Kryždirbystės fenomenas 

liaudies kultūroje: tarptautinė mokslinė konferencija: pranešimų tezės. -  V., 2006, p. 21-22.(išleista PDF 

formatu)1 

3029. [Loreta Bartkevičiūtė-Valienė: trumpai apie menininkės kūrybą] // Liturginiai rūbai / Loreta 

Bartkevičiūtė-Valienė. - Šiauliai: ŠU leid., 2006. - 4-sis viršelio lapas. 

3030. Mažieji Lietuvos dvareliai sukilimų panoramoje: [apie Bagdoniškės ir Kanapinės dvarus] // Žemaitijos 

dvarai - pasipriešinimo centrai prieš Rusijos imperiją XIX a. - Šiauliai: Saulės delta, 2006. - P. 20-26. 

3031. “Persimetus per pečius kuprinę...” [ įvadinis. str.] // Vytautas Edmundas Čekanauskas : [varpinės : 

akvareliniai piešiniai] : 2007 metų kalendorius / Vilniaus dailės akademija. – Vilnius : Vilniaus dailės 

akademijos leidykla, 2006 – [13] lap. 

                                                           
1 file:///C:/Users/Darbas/AppData/Local/Temp/Kryzdirbystesfenomenastezes2006.pdf 
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3032. Profesorė Danutė Klumbytė... //. Atgyja ir nukirstos šaknys / D. Klumbytė. - Šiauliai: ŠU leid., 2006, 

viršelio 4 pusė. 

3033. Šventi paveikslėliai - kultūros reiškinys: [forma, spausdinimas, platinimas Lietuvoje] // Devintieji 

Povilo Višinskio skaitymai. - Šiauliai, 2006. - P. 60-62. 

3034. Puodžių karaliai: [apie liaudies keramikų šventes Šiauliuose.]. - Iliustr. // Varpai. - 2006, nr. 21, , p. 

55-63. 

3035. Sigitas Prancuitis - dailininkas ir pedagogas: [Šiauliai] // Plekšnė. - 2006, saus. 1. 

3036. Baladės apie litą // Plekšnė. - 2006, saus. 1. 

3037. Liudijimai apie Dengtilčio žydo malūnininko istoriją iš Kanados: [Po "Šiaulių krašto" publikacijos 

2005-08-20 šiaulietis profesorius V. Rimkus gavo laišką iš Kanadcs lietuvio V. Bigausko su 

prisiminimais apie Bazilionų kaimą vokiečių okupacijos metais, žydų gelbėjimą. ] / parengė Rita 

Žadeikytė. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2006, saus. 24, p. 6.. 

3038. Bekraštis Kosto Gendvilo dangus ir žalia žemė: [apie šiauliečio  tautodailininko K.Gendvilo tapybą]. - 

Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2006, saus 28, p.3. 

3039. Sigitas Prancuitis: dailininkas ir pedagogas: [šiaulietis dailininkas]. - Portr. - Santr. angl., vok. k. - 

Bibliogr.: 26 pavad. // Žiemgala. - 2006, nr. 2, p. 49-50. 

3040. Profesorius Vincentas Gečas švenčia jubiliejų: [ŠU Tapybos katedros profesoriui V. Gečui sukanka 

75-eri metai]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2006, vas. 17, p.6. 

3041. Lietuva - vizija ir tikrovė: [apie Lietuvos kūrimo viziją, vienybės problemas]. - Portr. // Karštas 

komentaras. - 2006, kovo 2-16 (nr.5), p.15. 

3042. Kostas Gendvilas: (1920.05.22-2005.12.23): [Šiaulių raj. tautodailininkas]. - Portr. // Gimtinė. - 2006, 

bal. 1-30 (nr. 4), p.2-3  

3043. Antano Dilio nuotraukos ir atvirukai: [šiaulietis fotomenininkas]. - Portr. // Gimtinė. - 2006, geg. 1-31 

(nr. 5), p.2. 

3044. Vanda Kavaliauskienė ir jos “Katinų muziejus”: [muziejus Šiauliuose]. - Iliustr. // Gimtinė. - 2006, 

birž. 1-30 (nr.6), p.2. 

3045. “Gyvenimas– mano mokykla”: [apie tremtinį, dailininką ir scenografą A. Krištopaitį]. - Iliustr., portr. 

// Tremtinys. - 2006, birž. 8, p.4-5. 

3046. Antanui Krištopaičiui - 85; [apie scenografą, dailininką] - Iliustr. // Gimtinė. - 2006, liep. 1-31(nr.7), 

p.1. 

3047. Žiupsnelis prisiminimų: [menotyrininko V. Rimkaus atsiminimai apie rezistentą, tremtinį Juozą 

Balčiūną]. - Portr. // Tremtinys. - 2006. - rugpj. 17, p.5. 

3048. Kongresas Lvove: [Ukrainos veikėjo Ivano Franko 150-osioms gimimo metinėms] // Šiaulių 

universitetas. - 2006, spal. 19, p.3. 

3049. Kalvystė - liaudies meno šaka. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2006, spal. 19, priedas „Aušra“, p. 9. 

3050. Ričardo Garbačiausko paroda: [ŠU dailės galerijoje surengta paroda, skirta dailininko tapytojo 50-

osioms gimimo metinėms paminėti]. - Portr. // Šiaulių universitetas. - 2006, lapkr. 7, p.4. 
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3051. Tapybos katedrai - 25: [dailės raida Šiaulių universitete] // Šiaulių universitetas. - 2006, lapkr. 7, p.4. 

3052. “Buožė”, “banditas” ir kitos kaltinamosios sąvokos sovietinės valdžios praktikoje: [apie sovietinio 

laikotarpio tardymo protokolų, nuosprendžių terminus ir kūrybos būdus] - Santr. angl.. - Bibliogr. 

išnašose // Kultūros barai. - 2006, nr. 12, p. 78-80. 

3053. Kostas Gentvilas: (1920-2005): [tautodailininkas, poetas. Šiaulių raj.]. - Nuotr. - Bibliogr.: 20 pavad. // 

Tautodailės metraštis, . - 2006, nr.12, p. 47-50. 

3054. Velnias kaip blogio įvaizdis lietuvių liaudies mene. - Iliustr. - Santr. angl // Tautodailės metraštis. - 

2006, nr.12, p.37-40. 

3055. Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje: [apie Vilniuje vykusią tarptautinę mokslinę konferenciją]. 

- Iliustr. // Gimtinė. - 2006, gruod 1-31 (nr.12), p.1, 4. 

3056. Akvarelės paroda “Baltijos tiltai”: [tarptautinė akvarelės bienalė kane Mykolo Žilinsko galerijoje] // 

Šiaulių universitetas. - 2006, gruod. 1, p.8. 

3057. Gerb. p. Redaktore...:[laiškas laikraščio redakcijai dėl filmo apie Kryžių kalną kalbos. - Rubrika“ Iš 

redakcijos pašto // Mūsų pastogė: Australian Lithuanian weekly. - 2006, gruod. 6 (nr.48), p.5. 

3058. Viena diena Vilniuje: [apie susitikimus su menininkais, žurnalistais ir Vilniuje aplankytas parodas] // 

Šiaulių naujienos. - 2006, gruod. 21, p.8; Literatūra ir menas. - 2006, gruod. 22, p. 10. 

2007 

3059. Antanas Krištopaitis ir jo malūnai :[įžanginis straipsnis apie dailininką, kolekcionierių, etnografą]. - 

Iliustr. - Lygiaget. tekst. angl. k. // Lietuvos malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse = Lithuanian 

windmills. The watercolours of Antanas Krištopaitis : [albumas]. - [Vilnius], [2007]. - P. 12-15. 

3060. Antano Dilio nuotraukos ir atvirukai: [apie Fotografijos muziejaus Šiauliuose įkūrėją fotomenininką A. 

Dilį]. - Filantropijos istorijos fragmentai. -  Šiauliai, 2007. - P. 16-17 

3061. Dailė: [Šiauliai 1953-1989 m.] // Šiaulių miesto istorija. - Šiauliai: Saulės delta, 2007. - P. 249-257. 

3062. Darbų verpetuose: [Šiaulių universiteto menotyrininko profesoriaus Vytenio Rimkaus atsiminimai] // 

Šiaulių universiteto emeritų darbų ir gyvenimo versmė. - Šiauliai, 2007. - P.72-73. 

3063. [“Laiko žingsniai” XX a. antrosios pusės kultūros istorijos puslapiai...]. - Su autograf. / [knygą 

pristato] L. Klimka, V. Rimkus, V. Šernas // Laiko žingsniai / Šimkus A. - Šiauliai: Saulės delta, 2007. - 

P. 4. 

3064. Mano kartos nuostatos... : [profesoriaus Vytenio Rimkaus atsiminimai] / parengė Birutė Činikaitė-

Vaičiulevičienė. - Iliustr.// Septyniolika erdvės metų. - Šiauliai : Žodis, 2007. - P. 288-292. 

3065. Seserų dovana: [Apie Gražbylę ir Danutę Venclauskaites, dovanojusias "Aušros" muziejui savo tėvų 

namus] // Filantropijos istorijos fragmentai. - Šiauliai, 2007. - P.. 10-12. 

3066. Stebuklingas akvarelių pasaulis: akvarelė - tapybinio aplinkos suvokimo ir perteikimo priemonė // 

Tarptautinės metodinės-praktinės konferencijos pranešimų tezės. - Šiauliai: Šiaulių dailės mokykla, 

2007. - P. 2-5. 
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3067. Tautodailė Žemaitijoje // 5-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos katalogas . - Plungė, 2007. - P. 205-

207. 

3068. Tremtis ir lietuvybė: [tautinio identiteto išsaugojimas]. - Portr. - Bibliogr. išnašose // Sibiro Alma 

Mater. - Šiauliai, 2007, [t.] 2,p. 12-16. 

3069. Vytauto Edmundo Čekanausko kūrybos keliai // Piešiniai : koplyčios ir varpinės / Vytautas Edmundas 

Čekanauskas. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. – P. 5-6. 

3070. [Šiauliai: įžanginis straipsnis]. - Iliustr. - Santr. angl. // Šiauliai : fotoalbumas / sudarytoja Regina 

Šulskytė - Vilnius, 2007. - P. 4-7. 

3071. Vanda Kavaliauskienė ir jos “Katinų muziejus”: [Šiauliai] // Filantropijos istorijos fragmentai. - 

Šiauliai, 2007. - P. 13-14. 

3072. Antano Krištopaičio ąžuolai: [apie šiaulietį dailininką Antaną Krištopaitį ir jo kūrybą]. - Iliustr. // 

Varpai. - 2007, nr.22, p.282-286. 

3073. Liaudies menas ir pirmosios lietuvių dailės parodos: [istorija] / Vytenis Rimkus. - Iliustr.. - Santr. 

angl.. - Bibliogr. išnašose // Acta Academiae artium Vilnensis. - 2007, [t.] 45, p. 18-26. 

3074. Sibiras: Lietuvos tremtinių ir kalinių kūryba // Acta Academiae artium Vilnensis. - 2007, [ t.] 46, p. 

103-109. 

3075. Fotografijos istorija ir problemos: [rec. kn.: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas] 

. - Santr. angl., latv., vok. // Žiemgala. - 2007, nr. 1, p. 60-61. 

3076. Nauja knyga apie Marcę Katiliūtę: [apie istoriko J. Brazausko knygą "Dailininkė Marcė Katiliūtė"]. - 

Santr. angl., latv., vok. // Žiemgala. - 2007, nr. 1, p. 62. 

3077. Atvirukų albumas: [rec. kn.: Senieji Šiauliai atvirukuose, 1902-1944 ]. - Santr. angl., latv., vok. // 

Žiemgala. - 2007, nr. 1, p. 79. 

3078. Vilius Puronas Šiauliuose ir kitur : trumpa 60-metį švenčiančio dizainerio Viliaus Purono kūrybos 

apžvalga - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2007, vas. 15, priedas „Aušra“, p. 7, 10; Literatūra ir menas. - 

2007, kovo 23, p. 8. 

3079. Nuosprendis kaip meno kūrinys: [apie sovietinio laikotarpio tardymo protokolų, nuosprendžių 

terminus ir kūrybos būdus]. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 205-206 // Inter-studia humanitatis. - 2007, nr. 4, 

p. 201-206. 

3080. Kaltės spalvos: [sovietmečio tremtinio, visuomenės veikėjo Vytenio Rimkaus archyvinių dokumentų 

komentarai] // Inter-studia humanitatis. - 2007, nr. 4, p.254-258. 

3081. Liturginių rūbų albumas: [apie Šiaulių universiteto leidyklos išleistą Loretos Bartkevičiūtės-Valienės 

knygą-albumą "Liturginiai rūbai"] // Šiaulių universitetas. - 2007, bal. 26, p.4. 

3082. Žmogau, kodėl tavo dangus žalias? : su dailėtyrininku, Jono Basanavičiaus premijos laureatu, Šiaulių 
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3179. Baladė apie aklą elgetą Šiaulių turguje: [eilėraštis. 1947-03-02] // Gintaro gimtinė. - 2010, spal. 1-

31(nr. 10), p.4. 

3180. Veronika Vilkauskaitė-Ūdrienė: 1930-2010: [tremtinė, viena iš laikr. „Taiga“ leidėjų. Nekrologas]. - 

Iliustr. // Tremtinys. - 2010, lapkr. 5, p.7. 

3181. Valerijos Dichavičienės dovana šiauliečiams - nuotraukų ir piešinių paroda: [menotyrininko V. 

Rimkaus pasisakymas apie parodą] / užrašė R. Urbonavičiūtė. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2010, lapkr. 

18, priedas „Aušra“, p.9-10, 12. 

3182. Mano/mūsų karta ir nūdiena: [atsiminimai] // Gintaro gimtinė. - 2010, gruod. 1-31, p.10; Šiaulių 

naujienos. - 2010, gruod. 30, p. 7, 9-10. 

3183. R. Baldišiaus karikatūrų pasaulis: [Šiauliai]. - Iliustr. // Gintaro gimtinė. - 2010, gruod. 1-31(nr. 12), 

p.9, 11; Šiaulių naujienos. - 2010, gruod. 30, p. 10. 

3184. Naujoji buvusių tremtinių kūryba: [apie Krasnojarsko krašte gyvenančio lietuvio tremtinio Sauliaus 

Sidaro kūrybą ir veiklą]. - Iliustr. // Tremtinys. - 2010, gruod. 24, p.4. 
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2011 

3185. Dailininkas Antanas Krištopaitis: [gyvenimas ir kūryba]. - Iliustr. // Į vieną gyvenimą netelpantis / 

[sudarytojas Ričardas Jakutis]. - Šiauliai : Saulės delta, 2011, p. 5-11 

3186. Gerardas Bagdonavičius - menininkas ir pilietis, nepavaldus laikui: [įžanginis straipsnis apie šiaulietį 

dailininką]. - Iliustr. - Lygiagr. tekst. angl. k. - Bibliogr.: p. 22, 31, 304-311 // Gerardas Bagdonavičius : 

tapyba, grafika, dizainas, fotografija : [albumas]. - Šiauliai, 2011, p. 13-31. 

3187. Povilas Višinskis dailėje: [lietuvybės propaguotojas, visuomenės veikėjas]. - Iliustr. - Bibliogr. 

išnašose // Povilas Višinskis: idėjos ir darbai. - Vilnius: Aureus, 2011. - P.239-243. 

3188. Povilo Višinskio epocha: Kaimas ir dvaras. - Bibliogr. išnašose // Povilas Višinskis: idėjos ir darbai. - 

Vilnius: Aureus, 2011. - P.132-135. 

3189. Mažasis Bermudų trikampis Lietuvoje: [apie Šiaulių regiono vietoves, susijusias su P. Višinsku] // 

Povilas Višinskis: idėjos ir darbai. - Vilnius: Aureus, 2011. - P.111-114. 

3190. Tautodailė - dvasingumo išraiška. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale // Dvasingumas žmogaus 

pasaulyje. - V., 2011. - P. 269-276. 

3191. Liaudies meistras - vakar ir šiandien: [apie tautodailininkus, santykį su profesionaliuoju menu]. - 

Nuotr. // Tautodailės metraštis. - 2011, nr.21, p.4-6. 

3192. Mokytojas, dailininkas, tremtinys: [apie Boleslovą Plungę]. - Iliustr - Rubrika: Nepamiršti vardai // 

Radviliškio kraštas. - 2011, nr.2 (15), p.34-38. 

3193. Medis Vytauto Tribandžio ir Antano Krištopaičio kūryboje: [šiauliečiai tapytojai]. - Iliustr. // Acta 

humanitarica universitatis Saulensis. - 2011, t.13, p. 81-89. 

3194. Lietuviškų juostų pasaulis: [apie Lietuvos tautodailininkę P. Damijonaitienę: įžanginis str.] // Palmira 

Damijonaitienė. - V., 2011. - P.5. 

3195. Dailininkė-keramikė Aldona Visockienė: [Šiauliai]. - Iliustr. // Mes-šiauliečiai. - 2011, nr.7(saus.), p.4. 

3196. Akvarelės su mįslėmis: [apie Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininko Eugenijaus Nalevaikos 

akvarelių parodą Šiaulių „Laiptų“ galerijoje]. - Iliustr. - „Šiaulių krašto“ inf. [parengė V. Rimkus] // 

Šiaulių kraštas. - 2011, saus. 10, p.10  

3197. Tautodailininkės Almos Stugienės vaizdų pasaulis: [apie karpinių meistrę. Kuršėnai, Šiaulių rajonas] // 

Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31(nr.1), p.5. 

3198. Juozas Laurinkus liaudies meno kryžkelėse (100-ųjų gimimo metinių proga) // Gintaro gimtinė, 

2011.01.01-31, p.9. 

3199. Zitos Pastaukienės kūryba: [apie keramikės Zitos Pastaukienės kūrybos parodą, Kuršėnai, Šiaulių 

rajonas]. - Iliustr. // Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31(nr. 1), p.9. 

3200. Parodų salės, galerijos...: [Šiauliai]. - Iliustr.// Šiaulių naujienos. - 2011, bal. 15, priedas „Bulvaras, 

p.1. 

3201. Dokumentinis piešinys menų erdvėje: [šiauliečių dailininkų kūryba]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2011, 

bal. 29, priedas „Atolankos“, p.1, 3. 
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3202. Antanas Krištopaitis (1921.05.21-2011.05.07): [nekrologas] / [parengė V. Rimkus]. - Parašas: Šiaulių 

miesto savivaldybė // Šiaulių naujienos. - 2011, geg. 7, p.2. 

3203. Antanas Krištopaitis. Pro memoria: [dailininkas, Šiaulių miesto garbės pilietis : nekrologas] / [parengė 

V. Rimkus]. - Portr. - Parašas: Šiaulių miesto savivaldybė // Šiaulių kraštas. - 2011, geg. 7, p.2. 

3204. Antanas Krištopaitis 1921 - 2011: [buvęs politinis kalinys, tremtinys, dailininkas : nekrologas]. - Portr. 

// Tremtinys. - 2011, geg. 13, p.7. 

3205. Atminimų albumėlius pavarčius: [apie XX a. viduryje populiarius moksleivių atminimų albumėlius]  // 

Tremtinys. – 2011, geg. 13, p.4. 

3206. Į vieną gyvenimą netelpantis:[ir prof. V. Rimkaus mintys apie išleistą knygą apie dail. A. Krištopaitį] / 

Petras Balčiūnas ; Jono Tamulio nuotr.. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2011, geg. 23, p. 4.. 

3207. Dailininkas Antanas Krištopaitis (1921.05.21-2011.05.06): [nekrologas]. - Iliustr. // Gintaro gimtinė. - 

2011, geg. 1-30( nr. 5), p.12. 

3208. Penkiasdešimtoji šiauliečių dailininkų paroda: [kasmetinė paroda Šiaulių dailės galerijoje]. - Iliustr. // 

Šiaulių kraštas. - 2011, birž. 17, priedas „Atolankos“, p.8. 

3209. Eduardas Juchnevičius: 1942-2011: [nekrologas] // Literatūra ir menas. - 2011, rugs. 2, p.9. 

3210. Plenero grafika: [menotyrininko V. Rimkaus pasisakymas apie dailininkų plenerus] / [užrašė] R. 

Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. - 2011, rugs. 9, p.12. 

3211. Pro memoria: Rimantas Baldišius (1955.10.13-2011.09.20): inžinierius, dailininkas karikatūristas, 

visuomenės veikėjas : [nekrologas]. - Be parašo // Šiaulių kraštas. - 2011, rugs. 23, p.2. 

3212. Rimantas Baldišius: 1955-2011: [inžinierius, karikatūristas: nekrologas]. - Portr. // Tremtinys. - 2011, 

spal.7, p.7. 

3213. Dedikuota savo mokyklai: menotyrininkas V. Rimkus apie savo knygą „Jaunystės eilės“, skirtą J. 

Janonio mokyklos 160-mečiui. Straipsnis perspausdintas iš V. Rimkaus knygos “Jaunystės eilės“] // 

Gintaro gimtinė. - 2011, rugs. 1-30(nr. 9), p.2. 

3214. Dailininkų plenere: [apie dailininkų plenerą Joniškio raj., Jakiškių dvare. Su aut. eil. „Žali Jakiškiai“ ] 

// Gintaro gimtinė. - 2011, rugs. 1-30(nr.9), p.4. 

3215. Eglės Eleonoros Prėskienienės paveikslai: [apie neseniai mirusios šiaulietės E. Prėskienienės paveikslų 

kolekciją bei jos pomėgį tapyti]. - Iliustr. - Rubrika: Laiko ženklai // Gintaro gimtinė. - 2011, rugs. 1-

30(nr. 9), p.12. 

3216. Eduardo Juchnevičiaus vizijų pasaulis: [apie dailininką ir poetą Eduardą Juchnevičių bei jo kūrybą]. - 

Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2011, spal. 28,priedas „Atolankos“,  p.7. 

3217. Dailininkas Vilijus Vaišvila: [apie šiaulietį dailininką]. - Iliustr. // Gintaro gimtinė. - 2011, gruod. 1-

31(nr. 12), p.4. 

3218. Kūčių vakarą: [eilėraštis] // Gintaro gimtinė. - 2011, gruod. 1-31(nr. 12), p.1. 

3219. Didžiausia problema - menų inkubatorius: [atsakymai į klausimus apie kultūros problemas]. - Portr. // 

Šiaulių kraštas. - 2011, gruod. 23, priedas „Atolankos“,  p.6. 

3220. Liaudies meistras - vakar ir šiandien: [apie tautodailininkus, santykį su profesionaliuoju menu] // 

Šiaulių kraštas. - 2011, gruod. 23, priedas“Atolankos“, p.3, 6. 
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2012 

3221. Algirdo Sakalausko gyvenimas ir kūryba: [įvadinis straipsnis]. – Santr. angl. // Algirdas Sakalauskas : 

[tautodailininko darbų ir eilėraščių rinktinė]. - [Vilnius]: Tautodailininkų sąjungos fondas, 2012. - P. 3-4. 

3222. Ak, tie tarptautiniai ir kitokie žodžiai: [apie vieną konferencijos vykusios Šiauliuose  tema 

„Kūrybiškumo galimybė kintančio socialumo kontekste“  pranešimą]- Parašas: R. Vytaitis // Literatūra ir 

menas. - 2012, nr.4, p.45. 

3223. Menas amžinas - gyvenimas trumpas: [apie dizainerio V. Purono knygą, įžanginis str.] . - Iliustr. //  

Saulės miesto veidas / V. Puronas. - Šiauliai, 2012. - T. 3, p. 3. 

3224. Gruodis: [eilėraštis] // Esame dovana vienas kitam : [komtūrijos narių kūrybinės raiškos rinkinys]. –

Šiauliai: Šiaulių komtūrija, 2012. - P. 7. 

3225. Paminklų karas: [apie paminklų griovimą ir niokojimą] // Saulės miesto veidas. - Šiauliai., 2012. -  T. 

3, p.129-133. 

3226. Antanas Krištopaiti. 1921-2011: [šiaulietis dailininkas] // Laisvės paženklinti: dailininkai atkurtai 

Lietuvos valstybei / R. Dichavičius - V., 2012. - T. 3,  p.380-383. 

3227. Riba tarp nelaisvės ir laisvės: [apie laisvės suvokimą ir istorinę Lietuvos praeitį] // Ar esame laisvės 

verti? : nuo Kryžių kalno iki Karalienės Mortos premijų. - Šiauliai, 2012. - P. 20. 

3228. Šiaulių dailininkai prie televizijos bokšto ir kitur: [Sausio 13-osios įvykiai] // Ar esame laisvės verti? : 

nuo Kryžių kalno iki Karalienės Mortos premijų. - Šiauliai, 2012. - P. 21-24. 

3229. Praeities atšvaitai: gimnazija ir dailė: [Apie Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ryšius su daile, indėlį į 

Lietuvos meną] // Tautotyros metraštis. - T. 2 (2011), p. 39-42  

3230. Medis - liaudies meno materialinis ir dvasinis pagrindas. - Bibliogr.: 6 pavad. // Tautotyros metraštis. - 

T. 2 (2011), p. 101-106. 

3231. Akvarelė veržiasi į gyvenimą: [akvarelės istorija Lietuvoje ir tendencijos]. - Lygiagretus tekstas anglų 

k. // Baltijos tiltai: katalogas (tarptautinė akvarelės bienalė) –Kaunas, 2012. - P. 2-3. 

3232. Kosto Korsako laiškai Jaroslavui Rimkui: [buvusio mokinio laiškuose daugiausia kalbama apie J. 

Rimkaus rankraštį "Šimtametė Šiaulių gimnazijos istorija"] // Varpai. - 2012, nr. 27, p.233-235. 

3233. Tremtinių gyvenimo patirčių panaudojimas jaunimo edukacinėse programose: tezės // Sibiro Alma 

Mater.2015 - Šiauliai, 2012. – T.3 (Post tenebras lux), p.276-277. 

3234. Tremčių karta ir nūdiena: [atsiminimai] // Sibiro Alma Mater.. - Šiauliai, 2012. - T4 (Ave, Vita), p.10-

14. 

3235. Kryžių kalno biografija: [Šiaulių raj.]. – Tekstas anglų, vokiečių, lenkų, rusų, armėnų k. p. 281-28 // 

Kryžių kalno mįslės / V. Puronas.. - Šiauliai, 2012. - P.12-13. 

3236. Apsilankėme kalne: [Šiaulių raj.] // Kryžių kalno mįslės / V. Puronas. - Šiauliai, 2012. - P.114-115. 

3237. Algirdo Sakalausko gyvenimas ir kūryba: [tautodailininkas tapytojas]. - Iliustr. // Gintaro gimtinė. - 

2012, vas. 1-29(nr. 2), p. 9. 
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3238. Literatui reikia kūrybinio užsidegimo ir nuoširdaus darbo: [apie literatų veiklą Šiaulių berniukų 

gimnazijoje 1946-1949 m., su V. Rimkaus eilėraščiu „Baltoji elegija“, 1946.04.09 ]. - Autoportr. // 

Šiaulių kraštas. - 2012, vas. 24, priedas „Atolankos“, p.3. 

3239. Laisvės paženklinti: [apie naują leidinį "Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei"]. 

- Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2012, kovo 30, priedas „Atolankos“, p.2. 

3240. Kelionė į Kauną: [atsiminimai]. - Iliustr.// Gintaro gimtinė. - 2012, bal. 1-30 (nr. 4), p.3. 

3241. Jonas Rudzinskas: meninė kūryba ir organizacinė veikla: [tautodailininkas]. - Iliustr. // Šiaulių 

naujienos. - 2012, bal. 13, p.11. 

3242. Didždvario rūmai prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir dabar: Vytenis Rimkus: apie Zubovus, jų rūmus ir 

Lietuvos europėjimą / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2012, bal. 13, 

p.4-5. 

3243. Sauliaus Kruopio patirtys ir vizijos: [apie menininko Sauliaus Kruopio kūrybą ]. - Iliustr. // Šiaulių 

naujienos. - 2012, bal. 20, p.11; Dailėraštis. - 2012, bal., p. 4. 

3244. Sauliaus Kruopio patirtys ir vizijos: [tapytojas, fotomeninikas, tapybos plenerų organizatorius.] // 

Dailėraštis. - 2012, bal., p.4. 

3245. Su gimtadieniu, garbioji Gražbyle! : [ir prof. V. Rimkaus mintys apie Šiaulių m. garbės pilietę, 

advikatę G. Venclauskaitę] / Rūta Jankuvienė. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - ISSN 1648-4010. - 2012, geg. 

31, p. 1, 3.. 

3246. Šiaulių universitetas: dailės raida Šiauliuose ir Lietuvoje. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2012, geg. 25, 

priedas "Atolankos", p. 1, 3. 

3247. Gerardas Bagdonavičius - senųjų Šiaulių romantikas: [pokalbis apie šiaulietį dailininką] / užrašė R. 

Urbanavičiūtė // Šiaulių naujienos. - 2012, geg. 25, p.1, 4-5. 

3248. “Gražbylė - šiauliečio simbolis”: [menotyrininkas apie savo tėvo atsiminimus apie Gražbylę 

Venclauskaitę] / [užrašė] Rūta Jankuvienė. - Portr. // Šiaulių kraštas. - 2012, geg. 31, p.1, 3. 

3249. Tremties atspindžiai naujose meno knygose: [apie fotografo R. Dichavičiaus sudarytą reprezentacinį 

albumą "Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei" (1 tomas)] // Tremtinys. - 2012, 

birž. 8, p.3. 

3250. “Šiauliai, Vilniaus gatvė”: [menotyrininko nuomonė apie fotografo V. Mikalausko darbų parodą 

Šiaulių fotografijos muziejuje]. - Iliustr. – Autorius nenurodytas // Šiaulių kraštas. - 2012, birž. 29, 

priedas „Atolankos“, p.5. 

3251. Menininkas ir pilietis, nepavaldus laikui: [apie šiaulietį dailininką G. Bagdonavičių, jo įvairiapusę 

meninę veiklą] // Kauno diena. - 2012, birž. 30, p.1, 25-26. 

3252. Plenero dalyvių mintys: menotyrininkas profesorius Vytenis Rimkus, dalyvavęs akvarelininkų plenere: 

[Užventyje, Kelmės raj.] // Šiaulių kraštas. - 2012, rugpj. 31, priedas „Atolankos“, p.5. 

3253. Miesto garbės piliečiai: LiCS nariai sveikina šiauliečius: [Liberalų ir Centro sąjunga] // Mes - 

šiauliečiai. - 2012, nr.1(rugsėjis), p.1. 

3254. Stanislovas Kuzma - Šiaulių ir Lietuvos dailininkas // Mes - šiauliečiai. - 2012, nr.1(rugsėjis), p.4. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tapyba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fotografija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pleneras
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3255. Vytautas Valius: mintys ir sveikinimai: [apie dailininko, grafiko, tapytojo V. Valiaus kūrybą ir 

laiškus]. - Iliustr. // Gintaro gimtinė. - 2012, spal. 1-31(nr. 10), p.3. 

3256. Hubertas Smilgys kaip fotografas: [apie Lietuvos Kultūros fondo pirmininką, fotomenininką] // 

Gintaro gimtinė. - 2012, lapkr.1-30(nr.11), p.7. 

3257. Voldemaras Barakauskas: meno keliais: [apie dailininko, tapytojo meninę veiklą]. - Iliustr. // Gintaro 

gimtinė, 2012, lapkr. 1-30(nr.11), p.4. 

2013 

3258. Dvi Lietuvos: mitas ir realybė: [apie Lietuvos visuomenę]. - Portr. - Bibliogr.: 18 pavad. // Ir kėlėsi 

Lietuva... - Šiauliai, 2013. - P.160-166. 

3259. Vanda Kavaliauskienė ir jos Katinų muziejus: [apie šiaulietę kraštotyrininkę, muziejininkę] //. Ką 

šlama ąžuolas / V. Kavaliauskienė. - Šiauliai, Saulės delta, 2013. - P.170-172. 

3260. “Net kelerius metus E. Gaubas drožė savo kūrinį...”: [pasisakymas apie radviliškiečio drožėjo horeljefą 

„Žalgiris. Lietuviai sugrįžo“]. - Iliustr. // Laisvės paženklinti / Dichavičius R.. - V., 2013. - T. 2, p.57. 

3261. „Dar studijuodamas dailės institute buvo aktyvus...“: [apie šiauliečio grafiko E. Juchnevičiaus darbus]. 

- Iliustr.// Laisvės paženklinti / Dichavičius R.. - V., 2013. - T. 2, p.314-315. 

3262. Knyga - autonominis meno kūrinys. - Persp. iš: "Šiaulių naujienos", 1997 m. gruodžio 24 d. // Ir kėlėsi 

Lietuva... - Šiauliai, 2013. - P.119. 

3263. Kunigo Antano Rimavičiaus gyvenimas ir veikla: [apie kunigą-skulptorių] // Šakynos kraštas. - 

Vilnius, 2013. - P.613-621. 

3264. Lietuva. Istorijos ir dabarties ženklai: įvadins žodis // Ir kėlėsi Lietuva... - Šiauliai, 2013. - P.8-9. 

3265. Paminklas Vytautui Didžiajam Juodeikiuose: [Joniškio raj.] // Šakynos kraštas - Vilnius, 2013. - 

P.622-624. 

3266. Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas piešia Šakynos koplyčią // Šakynos kraštas. - Vilnius, 

2013. - P.612-614. 

3267. “Krikščioniškojo meno ženklai ir simboliai liturginių rūbų puošyboje”: [knygos recenzija]. / 

Krikščioniškojo meno ženklai ir simboliai liturginių rūbų puošyboje / Loreta Bartkevičiūtė-Valienė, 

Rimantas Pranskaitis. - Šiauliai, 2013. - P. 74. 

3268. Kryžių kalnas: tradicijų ir naujovių sankirtos: [istorija, legendos, kultūrinė vertė] // Kryžių kalnas: jo 

grožis ir galia. –Šiauliai., 2013. - P.14-16. 

3269. Eduardo Juchnevičiaus vizijų pasaulis. dailės ir poezijos sankirtos: [apie šiaulietį grafiką, poetą] // 

Saulės vieškeliais. - Šiauliai, 2013 - P.73-77. 

3270. Stasio Šalkauskio premija ir jos laureatai: [Šiauliai]. - Iliustr. // Ir kėlėsi Lietuva…. - Šiauliai : Saulės 

delta, 2013. - P. 91-95. 

3271. Tėvynainių sambūriai: kiekvieno ir bendros paslaugos:[ apie išeivijos lietuvių ryšius su Lietuva]. - 

Iliustr. // Ir kėlėsi Lietuva... -  Saulės delta, 2013, p.144-145. 
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Šiaulių kraštas. - 2013, saus. 25, priedas „Atolankos“, p.5. 
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31(nr.8), p.6. 
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3294.  Šešiolika metų Sibire: [apie Rachelės ir Izraelio Rachlinų atsiminimų knygą , kurią išleido Lietuvos 

žydų bendruomenė] // Gintaro gimtinė. - 2013, spal. 1-31(nr. 10), p.4.; Šiaulių kraštas. - 2013, lapkr. 20, 
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biografijos"] // Gintaro gimtinė. - 2014, rugs. 1-30 (nr. 9), p. 7. 
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3327. Petro Kaminsko atvirukų albumas: [apie kolekcininką šiaulietį P. Kaminską bei jo albumą "Originalūs 

atvirukai 2000-2014"]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2014, rugs. 26, priedas „Atolankos,  p.8. 

3328. Romualdas Čarna - daugialypė asmenybė: [grafikas, Žiemgalos plenerų organizatorius ir dalyvis] // 
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22. Panevėžio dailininkai: diplominis darbas / Dalia Jarmolavičiūtė; mokslinis vadovas: dr. V. Rimkus; 

Šiaulių pedagoginis institutas - Šiauliai 1985. 

23. Šiaulių miesto jaunieji dailininkai: diplominis darbas / Dalia Norvaišienė; mokslinis vadovas: dr. V. 

Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1985. 

24. Liaudies meistras Juozas Liaudanskis: diplominis darbas / Virginija Čiužienė; mokslinis vadovas; dr. 

V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1986. 

25. Liaudies meistras Jakovas Bunka: diplominis darbas / Rimvydas Kušlys; mokslinis vadovas: dr. V. 

Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1986. 

26. Tapytojas J.Daniliauskas: diplominis darbas / Vilija Grudytė; mokslinis vadovas: dr. V. Rimkus; 

Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1987. 

27. .Joniškio individualių sodybų architektūra: diplominis darbas / Virgilija Urbonavičiūtė; mokslinis 

vadovas: dr. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1987. 
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28. Vilniaus gatvė Šiauliuose: diplominis darbas / Janis Arlauskis; mokslinis vadovas: dr. V. Rimkus; 

Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1987. 

29. Pasvalio liaudies meistrai skulptoriai: diplominis darbas / Rima Vaitkevičiūtė; mokslinis vadovas: dr. 

V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1988. 

30. Pasvalio raj. Liaudies meistrai tapytojai: diplominis darbas / Ingrida Vaičekauskaitė; mokslinis 

vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1989. 

31. Plinkšių dvaro ansamblis – XIX a. istorijos ir architektūros paminklas: diplominis darbas / Jolanta 

Velžytė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1990. 

32. Lietuvių mitologija ir memorialiniai paminklai. Ryšiai ir sistemos: diplominis darbas / Ramunė 

Bernotaitė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1991. 

33. Petro Repšio kūryba: diplominis darbas / Dalia Lamauskienė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; 

Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1991. 

34. Orvydų sodyba: diplominis darbas / Ineta Ruškuvienė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių 

pedagoginis institutas – Šiauliai, 1991. 

35. Spalva lietuvių liaudies tekstilėje: diplominis darbas / Vanda Grigorovič; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1991. 

36. Albertas Stepanka: diplominis darbas / Svetlana Ivanova; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; 

Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1992. 

37. Lietuvių liaudies buitinė tekstilė: diplominis darbas / Inga Jurčinskytė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1993. 

38. Ukmergės apylinkės medinių namų puošyba: diplominis darbas / Lijana Židonytė; mokslinis 

vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1993. 

39. Dailininkai – Lietuvos pašto ženklų kūrėjai: diplominis darbas / Nerijus Abromavičius; mokslinis 

vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1994. 

40. Šiaulių apskrities varpai: diplominis darbas / Bernardas Baliutavičius; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1996. 

41. Joniškio bažnyčia ir Adomas Varnas: diplominis darbas / Jūratė Bajoriūnaitė.; mokslinis vadovas: 

prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1996 

42. Dekoratyvinė tekstilė Šiaulių pedagoginiame institute: magistro darbas / Renata Geštutaitė; mokslinis 

vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1996. 

43. XX a.II pusės Šiaurės Lietuvos memorialiniai paminklai: magistro darbas / Daiva Vaitiekūnaitė; 

mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1996. 

44. Dailės ir architektūros terminų žodynėlis: magistro darbas / Rasa Jurgėlėnaitė; mokslinis vadovas: prof. 

V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1996. 

45. Kurtuvėnai: žmonės ir paminklai: diplominis darbas / Lina Ščegauskaitė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1997. 

46. Kelmė ir jos istoriniai-architektūriniai paminklai: diplominis darbs / Viltara Staškevičiūtė; mokslinis 

vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių pedagoginis institutas – Šiauliai, 1997. 
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47. Pievėnų ir Mitkaičių bažnyčios: diplominis darbas / Šarūnė Jocytė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas.  – Šiauliai, 1999. 

48. Koplytstulpiai ir stogastulpiai Kryžių kalne: magistro darbas / Vida Bijanskienė; mokslinis vadovas: 

prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. – Šiauliai, 2000. 

49. Šiaulių apskrities varpų tekstinė ir ornamentinė puošyba: magistro darbas / Bernardas Baliutavičius; 

mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2000. 

50. Karlo Eduardo Strandmano neogotikinės bažnyčios Žemaitijoje: magistro darbas / Viltara 

Staškevičiūtė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 

2000. 

51. Rokiškio krašto akmens mūro bažnyčios: magistro darbas / Rasa Būtėnaitė; mokslinis vadovas: prof. 

V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2000. 

52. Etnografinės ekskursijos: magistro darbas / Rasa Buračaitė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; 

Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2000. 

53. Šiaulių apskrities dvarų kultūra: magistro darbas / Odeta Stripinienė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2001. 

54. Šarūnas Sauka: gyvenimas ir kūryba: diplominis darbas / Mantas Skrupskelis; mokslinis vadovas: 

prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2001. 

55. Tapytojas R.Gailiūnas ir grupė “Angis”: diplominis darbas / Tomas Valiušis; mokslinis vadovas: 

prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2001. 

56. Žmonės iš anapus: magistro darbas / Jovita Ratnikienė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių 

universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2001. 

57. Nesvarumo vaizdas dailėje: magistro darbas / Salomėja Jastrumskytė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2002. 

58. Nagurskiai ir Kurtuvėnai: magistro darbas / Lina Ščegauskaitė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; 

Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2002. 

59. Akvarelė: technologijos ir meninis vaizdas: magistro darbas / Janina Budrienė; mokslinis vadovas: 

prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas – Šiauliai, 2002. 

60. Lėkių ir žirgelių simbolika: diplominis darbas / Vaidė Gaudiešiūtė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2002. 

61. Dvarininkų bei įžymių istorinių veikėjų portretai Šiaulių apskrities bažnyčiose: diplominis darbas / 

Renata. Baliutavičienė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - 

Šiauliai, 2002. 

62. . Rokiškio krašto liaudies drožėjai: magistro darbas / Stanaitienė Enrika; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2002 

63. . Kryždirbystės atgimimas: magistro darbas / Grabauskaitė Aneta; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; 

Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2003. 

64. Mindaugas Navakas – skulptorius ir asmenybė: diplominis darbas / Mindaugas Zdanavičius; 

mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,2003. 
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65. Lietuvių liaudies simbolika valstiečio sodyboje: magistro darbas / Vaidė Gaudiešiūtė; mokslinis 

vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2004. 

66. . Šiaulių dramos teatro scenografija (1974-2003): magistro darbas / D. Jokūbaitis; mokslinis vadovas: 

prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,2004. 

67. Kostiumas Lietuvos vaizduojamoje dailėje XIX-XX a.: magistro darbas / Justina Šaltienė; mokslinis 

vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2004. 

68. Ekslibrisas moksleivių kūryboje: bakalauro darbas / Henrikas Mazūras; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,2004. 

69. Moralės problema Lietuvos vaizduojamojoje dailėje (1990-2003): bakalauro darbas / Lina 

Zdanevičiūtė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 

2004. 

70. Reklama: Šiaulių m. tarybinio laikotarpio vizualinė raida: magistro darbas / Kristina Vilaniškytė; 

mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2004. 

71. .Komunikacijos aspektas šiuolaikiniame mene ir kultūros vadyboje: magistro darbas / Ernesta 

Šimkienė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,, 2005. 

72. . Būtis ir baigtis fotografijoje: magistro darbas / Remigijus Venckus; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2006. – 261 p. 

73. . Fitodizainas Lietuvoje: vakar ir šiandien: magistro darbas / Vilma Busilaitė; mokslinis vadovas: prof. 

V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2006. – 70 p.  

74. . Plastiniai menai interneto svetainėse: magistro darbas / Mindaugas Bačiulis; mokslinis vadovas: prof. 

V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,2006. – 82 p. 

75. Biržų dailininkai: bakalauro darbas / Janina. Zuokienė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių 

universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2007 

76. Keramikos technologijų taikymas mokinių meniniame ugdyme: bakalauro darbas / Jurgita Juocaitė; 

mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2007 

77. Kalvystė Lietuvoje: amatas ir menas: bakalauro darbas / Agnė Lukšaitė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2007. 

78. . Klasicistinė tapyba Lietuvoje: Pranciškus Smuglevičius ir jo “Apaštalų” ciklas Vilniaus katedroje / 

Paulikaitė Ramutė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - 

Šiauliai, 2007. 

79. Iliustracijos fenomenas knygose vaikams: magistro darbas / Akvilina Deveikytė; mokslinis vadovas: 

prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2007. – 94 p. 

80. Romualdo Inčirausko kūrybos kelias: bakalauro darbas / Jurgita Nagienė; mokslinis vadovas: prof. V. 

Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2008. 

81. Paveikslai ir skulptūros Kretingos pranciškonų vienuolyno ansamblyje: bakalauro darbas / Rimantas 

Razma; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2008. 

82. Grafikas Algis Kliševičius: bakalauro darbas / Aistė. Tijūnaitytė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; 

Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2008. 
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83. Laikmečio dvasios kaita. Mitologinės semantikos ženklų integracija ir interpretacija saldainių 

etiketėse: magistro darbas / Dalia Kulvytė; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. 

Menų fakultetas - Šiauliai, 2008. – 83 p. 

84. Šiaulių architektūra – miesto istorijos liudininkė ( raida iki 1945 m.): magistro darbas / Vytautas 

Butvilas; mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2008. 

– 131 p. 

85. Liaudies skulptūrų ansamblis Jūkainiuose: bakalauro darbas / Elena Bukauskienė; mokslinis vadovas 

prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai,. 2009. 

86. Gyvenimas ir kūryba: magistro darbas / Giedrė Rožkaitė, Lida Meškaitytė; mokslinis vadovas prof.: 

V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2010. 

87. Scenografijos ypatumai ir meninės raiškos kryptys Šiaulių dramos teatre=Scenography features and 

means of artistic expression in Šiauliai Drama Theatre“: magistro darbas / Vaidas Tvarkutė; 

mokslinis vadovas: prof. V. Rimkus; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas - Šiauliai, 2010. – 108 p. 

Disertacijų oponentas, doktorantūros komiteto narys, habilitacijos komiteto narys, 

disertacijos gynimo tarybos pirmininkas 

Disertacijų oponentas 

88. Liaudies meistro kūrybinė individualybė: menotyros mokslų kand. disert. / Alė Počiulpaitė; 

Visasąjunginis mokslo-tiriamasis institutas. – Maskva, 1985. 

89. Etnokultūrinis ugdymas ir jo galimybės pradinėje mokykloje. daktaro disert.: socialiniai mokslai, 

edukologija, 07S. / Asta Kiaunytė; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda, 1998. - 167 lap. 

90. Stiliaus elementai tapyboje ir jų sintezė: daktaro disert.: humanitariniai mokslai, menotyra, (03H) / 

Jūratė Macnoriūtė; Vilniaus Dailės Akademija. – Vilnius, 2001 - 138 lap. 

91. Metamanierizmo problema XX amžiaus menotyroje: daktaro disert., humanitariiai mokslai, menotyra 

(03H) / Rasa Gečaitė; Vilniaus Dailės Akademija. – Vilnius, 2001. - 177 p. 

92. V-VII klasių mokinių kūrybingumo raida diferencijuoto dailės mokymo procese: daktaro disert., 

socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Kristina Kaluinaitė; Vilniaus Pedagoginis Universitetas. – 

Vilnius, 2002. – 169 p. 

93. Dramos teksto sklaidos ypatumai: teorinių paradigmų kaita ir jų analizė: daktaro disert.: humanitariniai 

mokslai, menotyra (03H) / Nomeda Šatkauskienė; Vytauto Didžiojo Universitetas. – Kaunas, 2002. – 

146 p. 

94. . Forma ir konstrukcija lietuvių sodybos medinių trobesių architektūroje: daktaro disert.: 

humanitariniai mokslai, menotyra (03H), skulptūra ir architektūra (H312) / Rasa Bertašiūtė.; Kauno 

technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas. - Kaunas, 2002. – 138 p. 

95. Lietuvos valstybės kultūros politika 1927-1940 metais: daktaro disert.: humanitariniai mokslai, istorija 

(05H) / Dangiras Mačiulis; Lietuvos Istorijos institutas, Vytauto Didžiojo Universitetas. – Vilnius, 

2002. – 243 p. 
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96. “Dvasios polėkio” sklaida Tolimųjų Rytų menininkų intelektualų tradicijoje: daktaro disert.: 

humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Ieva Diemantaitė; Vilniaus Dailės Akademija. – V., 2003. – 

188 p. 

97. Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika: daktaro disert.: humanitariniai mokslai, 

etnologija (07H). / Inga Nėnienė; Vytauto Didžiojo Universitetas. - Kaunas, 2003. – 180 p. 

98. Miuncheno meno mokyklos vaidmuo XIX a. antrosios pusės Lietuvos dailininkų kūryboje: daktaro 

disert.: humanitariniai mokslai, menotyra, (03H) / Aušrinė Slavinskienė; Kauno technologijos 

universiteto Architektūros ir statybos institutas. - Kaunas, 2003. – 180 p. 

99. XX a. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida: daktaro disert.: humanitariniai mokslai, 

menotyra (03H) / Raimonda Simanaitienė; Vytauto Didžiojo Universitetas, Architektūros ir statybos 

institutas. - Kaunas, 2003. – 203 p.  

100. Lietuvių dailininko knyga: tradicijos ir modernumo aspektai: daktaro disert.: humanitariniai 

mokslai, menotyra (03H), meno istorija (H310) / Rasa Janulevičiūtė; Vilniau Dailės Akademija. - 

Vilnius, 2004. – 183 p. 

Doktorantūros komiteto narys. 

101. Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje: daktaro disert.: 

humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Tojana Račiūnaitė-Grigoravičienė; Vilniaus Dailės 

Akademija. – Vilnius, 1999. – 200 p. 

102. Projektų metodas dailės mokyme: daktaro disert.: socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Dalia 

Šiaulytienė; Vilniaus Pedagoginis Universitetas. – Vilnius, 2000. – 162 p. 

103. Kūrybingumo ugdymas liaudies menu pradinėse klasėse: daktaro disert.: socialiniai moklai, 

edukologija (S07) / Audronė Prokurotienė; Šiaulių Universitetas. – Šiauliai, 2000. – 199 p. 

104. Postmodernizmo estetikos sklaida šiuolaikiniame Lietuvos teatre: daktaro disert.: humanitariniai 

mokslai, menotyra (03H) / Jurgita Staniškytė; Vytauto Didžiojo Universitetas. – Kaunas, 2002. – 143 

p. 

105. Žemaičių Kalvarijos domininkonų architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija: daktaro disert.: 

humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Dalia Vasiliūnienė; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 

- Vilnius, 2003. – 164, [70] lap. 

Disertacijos gynimo tarybos narys 

106. Dailės mokymo Lietuvos pradinėje ir pagrindinėje mokyklose tobulinimas: programinių siekių 

aspektas: daktaro disert.: socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Reda Vismantienė; Klaipėdos 

universitetas. – Klaipėda, 2003. - 167, [3] lap. 

107. Nuobodulio estetika Lietuvos devintojo dešimtmečio fotografijoje: daktaro disert.: humanitariniai 

mokslai, menotyra (03H) / Agnė Narušytė; Vilniaus Dailės Akademija. - Vilnius, 2005. - 215 lap. 

108. Meno formų genezės, sąveikos ir metamorfozių problemos H.Focillono ir J. Baltrušaičio 

medievistikos studijose (lyginamoji analizė): daktaro disert.: humanitariniai mokslai, menotyra 
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(03H), meno istorija (H310) / Odeta Žukauskienė; Vilniaus Dailės Akademija. - Vilnius, 2005. - 231 

lap. 

109. Lietuvos mažoji grafika. Meninės komunikacijos paštu formos (1960-1990): daktaro disert.: 

humanitariniai mokslai, menotyra (03H), meno istorija (H310) / Ieva Pleikienė; Vilniaus Dailės 

Akademija. – Vilnius, 2004. - 201, [2] lap., [64] iliustr. lap. 

110. Litos žydų savimonės aspektai diasporos dailėje: daktaro disert.: humanitariniai mokslai, menotyra 

(03H), meno istorija (H310) / Vilma Gradinskaitė; Vilniaus Dailės Akademija. - Vilnius, 2005. - 253 

lap. 

111. Sovietmečio visuomeninių pastatų architektūra Lietuvoje: stilistinė raida ir sociokultūriniai 

kontekstai: daktaro disert.: humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Vaidas Petrulis; Vytauto 

Didžiojo Universitetas, Architektūros ir statybos institutas. - Kaunas, 2005. - 113, [52] p. : iliustr. 

112. Vaidmens sampratos transformacija: aktoriaus kūryba šiuolaikiniame Lietuvos dramos teatre: 

daktaro disert.: humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Rūta Mažeikienė; Vytauto Didžiojo 

Universitetas, Architektūros ir statybos institutas. - Kaunas, 2005. - 165 p. : iliustr. 

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkas 

113. XX a. I pusės Lietuvos bažnyčių dailė: determinuojantys veiksniai: daktaro disert. : humanitariniai 

mokslai, menotyra (03H) / Skirmantė Žeimienė; Vilniaus Dailės Akademija, Kultūros, filosofijos ir 

meno institutas. - Vilnius, 2004. – 202 lap. 

114. Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje: daktaro disert.: 

humanitariniai mokslai, menotyra (03H), meno istorija (H310) / Vaidutė Ščiglienė; Vilniau dailės 

akademija. - Vilnius, 2004. - 248 lap. 

115. Meninės kūrybos socialumo problema Pierre,o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijoje: 

daktaro disert.: humanitariniai mokslai, menotyra (03H), meno istorija (H310) / Žilvinė Gaižutytė; 

Vilniaus Dailės Akademija. - Vilnius, 2004. - 145 lap. 

116. Lietuvos žydų tradicinio  meno simbolika lyginamosios analizės požiūriu: daktaro disert.: 

humanitariniai mokslai, menotyra (03H), meno istorija (H310) / Aistė Niunkaitė-Račiūnienė; 

Vilniaus Dailės Akademija. - Vilnius, 2006. - 217, [129] lap., [14] iliustr. lap. 

Habilitacinės tarybos narys. 

117. Lietuvos vėlyvojo klasicizmo architektūra: mokslo bei meno genezė, raida ir bruožai: habilitacinis 

darbas: humanitariniai mokslai, menotyra (03H) / Vytautas Levandauskas; Vytauto Didžiojo 

Universitetas. – Kaunas, 2000. - 82 p. 

118. . Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginiai papročiai: vietiniai papročiai ir kitų tautų lygiagretės: 

habilitacinis darbas: humanitariniai mokslai, etnologija (07H) / Alfonsas Motuzas; Vytauto Didžiojo 

Universitetas. - Kaunas, 2001. - 70 lap. 

119. . Kalbotyra. Mokslo darbų apžvalga (1984-2003 metai): [habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo 

darbų apžvalga] / Genovaitė Kačiuškienė; Šiaulių universitetas. – Šiauliai, 2003. – 31 p.  
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VI. RIMKAUS KŪRYBINĖ VEIKLA. 

Parodos, kuriose eksponuoti V.Rimkaus kūriniai ir eksponatai iš jo kolekcijų 

 

1. 1960. Šiaulių kultūros namų Dailės būrelio darbų paroda. Šiauliai ( 5 piešiniai ). 

2. 1961. Liaudies meno paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 10 darbų ). 

3. 1962. Liaudies meno paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 12 akv. ). 

4. 1962. Lietuvių liaudies meno paroda. Ciesis (Latvija). 

5. 1963. Žemaičių liaudies meno paroda. Kaunas ( 4 darbai ). 

6. 1963. Žemaičių liaudies meno paroda. Druskininkai ( 4 darbai ). 

7. 1963. Agitacinio plakato paroda. Vilnius: “Dailės” salonas ( 4 darbai ). 

8. 1963. Agitacinio plakato paroda. Šiauliai: “Pergalės” kino teatras ( 4 darbai ). 

9. 1963. Agitacinio plakato paroda. Ukmergė ( 3 darbai ). 

10. 1963. Lietuvių liaudies meno paroda. Talinas (Estija) ( 1 darbas ). 

11. 1963. Liaudies meno paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 9 darbai ). 

12. 1964. Liaudies meno paroda. Klaipėda ( 9 darbai ). 

13. 1965. Jubiliejinė liaudies meno paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 10 darbų ). 

14. 1965. Šiauliečių dailininkų darbų paroda. Vilnius: “Dailės” salonas ( 10 darbų).   

15. 1965. Šiauliečių dailininkų darbų paroda. Panevėžys ( 5 darbai ). 

16. 1965. Šiauliečių dailininkų darbų paroda. Kupiškis ( 5 darbai ). 

17. 1965. IV-ji Šiaulių dailininkų paroda. Šiauliai: Dramos teatras ( 8 darbai ). 

18. 1966. Jaunųjų Šiaulių dailininkų paroda. Šiauliai ( 4 darbai ). 

19. 1966. Respublikinė jaunųjų dailininkų paroda. Vilnius ( 2 darbai ). 

20. 1967. Personalinė paroda “Leningrado eskizai”. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 43 darbai ). 

21. 1967. Jubiliejinė Šiaulių paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 7 darbai ). 

22. 1967. Dailės paroda X-je vid. mokykloje. Šiauliai ( 4 darbai ). 

23. 1967. Dailės paroda Šiaulių miesto parke . Šiauliai ( 3 darbai ). 

24. 1967. Paroda-pardavimas. Šiauliai: “Dailės” salonas ( 4 darbai ). 

25. 1967. Jubiliejinė liaudies ūkio pasiekimų paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 2 darbai ). 

26. 1967. Dėstytojų akvarelės paroda. Šiaulių pedagoginis institutas ( 6 akv. ). 

27. 1967. Šiaulių dailininkų akvarelės paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 6 akv. ). 

28. 1967. Personalinė paroda “Leningrado eskizai”. Šiauliai: “Saulės” kinoteatras ( 15 darbų ). 

29. 1968. Dailės paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 5 akv. ). 

30. 1968. Dailės paroda, skirta Šiaulių pedagoginio instituto 20-mečiui. Šiauliai (5 darbai). 

31. 1969. Dailės paroda. Šiauliai: “Aušros” muz. ( 5 darbai ). 

32. 1969. Paroda, skirta kultūros darbuotojų konferencijai. Šiauliai ( 2 darbai ). 

33. 1969. Paroda, skirta Lenino 100-mečiui. Šiauliai ( 3 darbai ). 

34. 1970. Paroda “Lenino gatvė Šiauliuose” .Šiauliai: “Saulės” kino teatras ( 12 darbų ). 

35. 1971-1972. Šiauliečių dailininkų paroda. Vilnius. 
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36. 1973. Dailės paroda. Šiauliai: Dramos teatras ( 1 darbas ). 

37. 1973. Dailės paroda, skirta dailininkų sekcijos 10-mečiui. Šiauliai: “Aušros” muz . ( 3 darbai). 

38. 1976. Respublikinė paminklų apsaugos paroda. Vilnius. 

39. 1980. Personalinė paroda, skirta autoriaus 50-mečiui.  Šiauliai: “Aušros“ muz. (tapyba, akvarelės 

piešiniai, spausdinti darbai.) 

40. 1980. Personalinė paroda. Baisogalos vid. mokykloje. Baisogala (Radviliškio raj.) 

41. 1980. Personalinė paroda. Joniškis. 

42. 1983. Paroda iš asmeninės kolekcijos “Balandžio pirmosios atvirukai”. Šiauliai: „Mokytojų namai“. 

43. 1983. Paroda. Druskininkai: “Draugystės sanatorija” ( 2 darbai ). 

44. 1984. Šiaulių dailininkų miniatiūrų paroda. Šiauliai ( 4 akv. ). 

45. 1984. Šiauliečių paroda. Klaipėda ( 1 akv.). 

46. 1985. Medalių ir senoviškų etikečių paroda iš asmeninės kolekcijos inžinierių dienos proga. Šiauliai: 

Šiaulių mėsos kombinatas ( apie 70 eksponatų ). 

47. 1986. Šiaulių miesto jubiliejaus plenero ataskaitinė paroda. Šiauliai: Foto muziejus ( 2 darbai ). 

48. 1986. Fotografijų paroda iš asmeninės kolekcijos. Nida: Fotografijos seminaras. 

49. 1987. Ekslibrisų iš įvairių rinkinių parodas. Šiauliai: Inžinierių namai. 

50. 1988. Paroda, skirta lietuvių kalbai. Šiauliai: “Aušros” muz. (30 eksponatų iš asmeninės kolekcijos). 

51. 1988. Paroda “Senieji Šiauliai atvirukuose ir fotografijose”. Šiauliai: Šiaulių architektų namai ( 85 

eksponatai iš asmeninės kolekcijos). 

52. 1989. Pasaulio žemaičių kūrybos paroda. Klaipėda ( 2 darbai ). 

53. 1989. Paroda, skirta gedulo ir vilties dienai. Vilnius: Parodų rūmai ( 15 tremties ir lagerių piešinių ). 

54. 1990. Personalinė paroda autoriaus 60-mečiui. Šiauliai: “Aušros” muziejaus Parodų rūmai ( tapyba, 

akvarelė, piešiniai, knygos, straipsniai, kolekcijos ). 

55. 1991. Paroda, skirta gedulo dienai. Šiauliai: P.Višinskio biblioteka ( 8 darbai ). 

56. 1991. Paroda, skirta Šiaulių Berniukų gimnazijos 140-mečiui. Šiauliai: Parodų rūmai ( 15 akvarelių, 

piešinių, monotipijų ). 

57. 1991. Paroda, skirta Šiaulių Berniukų gimnazijos 140-mečiui. Šiauliai: Mokytojų namai ( apie 140 

eksponatų iš asmeninės kolekcijos ). 

58. 1992. Paroda “Šeimų istorijos” .Šiauliai:  Šiaulių m. centrinė biblioteka ( eksponatai iš asmeninės 

kolekcijos ). 

59. 1993. Personalinė akvarelių paroda. Šiauliai: “Laiptų” galerija. 

60. 1994. Paroda “Miesto gyvenimo atspindžiai” iš V.Rimkaus archyvo. Šiaulių filharmonija. 

61. 1994. “Laiptų” galerijos kolekcijos paroda Saločiuose ( dalyvis). 

62. 1995. “Susitikime su Gerardu Bagdonavičiumi’. Paroda iš V.Rimkaus archyvo. Šiauliai: „Laiptų“ 

galerija. 

63. 1998. Dailės paroda R.Armono atminimui. Pakruojis ( 2 darbai ). 

64. 1998. Dailės paroda. Linkuva (Pakruojo raj.,) ( 2 darbai ). 

65. 1998. Paroda “Daiktas”. Šiauliai: Dailės galerija ( 1 darbas ). 
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66. 1998. Paroda “Jaroslavui Rimkui – 110” iš V.Rimkaus kolekcijos. Šiauliai: “Aušros” muz. 

67. 1998. Senų dokumentų paroda. Šiauliai: Centrinė miesto biblioteka (apie 50 eksponatų). 

68. 1998. Paroda “Žiemgalos” 20-mečiui. Pakruojis ( 2 darbai). 

69. 1999. Autorinė paroda “Žmogus ir popierėliai”. Šiaulių Dailės galerija. 

70. 1999. Personalinė paroda “Medžiai”. Šiauliai,“Laiptų” galerija (40 akvarelių). 

71. 1999. Grupinė paroda Linkuvoje (Pakruojo raj.). ( 8 piešiniai ). 

72. 1999. Senosios Šiaulių spaudos paroda. Šiaulių valst. Bibliotekos Dainų filialas. (dalis eksponatų - iš 

asmeninės kolekcijos) 

73. 1999. Laiškų paroda. Šiaulių valst. bibliotekos Dainų filialas. (dalis eksponatų – iš asmeninės 

kolekcijos.) 

74. 2000. Paroda Linkuvoje (Pakruojo raj.)( 2 darbai, sukurti plenero Linkuvoje metu ). 

75. 2001. Paroda “Moteris atvirukuose” iš asmeninės kolekcijos. Šiaulių Filharmonija ( apie 150 eksponatų ). 

76. 2001. Paroda Pakruojyje ( 2 darbai, sukurti plenero metu). 

77. 2001. J.Taujanskienės scenografijos kūrinių paroda iš V.Rimkaus kolekcijos, skirta teatro jubiliejui. 

Šiaulių dramos teatras. 

78. 2001. Buvusių J.Janonio gimnazijos auklėtinių kūrybos paroda, skirta mokyklos 150-osioms metinėms. 

Šiaulių universiteto dailės galerija ( 2 darbai ). 

79. 2001. Balandžio 1-osios ir užsienio lituanistinių atvirukų bei smulkių spaudinių paroda iš asmeninės 

kolekcijos. Šiauliai: Fotografijos muziejus. ( 150 eksponatų ). 

80. 2002. Balandžio 1-osios atvirukų paroda iš asmeninės kolekcijos. Šiauliai: “Laiptų” galerija ( 52 

eksponatai). 

81. 2002. Paroda Pakruojyje. ( 2 darbai ). 

82. 2003. Personalinė akvarelių paroda. Šiaulių konservatorija ( 12 darbų ). 

83. 2003. Paroda Bazilionų (Šiaulių raj.) kultūros namuose.( 15 darbų ). 

84. 2003. Paroda Bazilionų (Šiaulių raj.)vid. mokykloje ( 8 darbai). 

85. 2003. Žiemgalos dailininkų paroda. Pakruojis ( 1 darbas )/ 

86. 2003. Žiemgalos dailininkų paroda. Pasvalys ( 1 darbas ). 

87. 2003. Paroda jūros tema. Šiauliai: P.Višinskio bibliotekos galerija ( 3 darbai ). 

88. 2003. V.Kisarauskas. Autografai. Paroda iš V.Rimkaus kolekcijos. Šiaulių P.Višinskio bibliotekos 

galerija. 

89. 2005. Paroda Pasvalyje ( 2 akv.). 

90. 2005. Paroda Joniškėlyje ( 1 akv.). 

91. 2005. Paroda Šiaulių profesinio rengimo centre ( perkelta į 3 vietas, 10 darbų). 

92. 2006. Paroda Pasvalio muziejuje ( 2 akv.). 

93. 2006. Paroda Joniškėlio žemės ūkio mokykloje ( 2 akv.). 

94. 2006. Paroda Šiaulių miesto tematika. Šiaulių m. centrinė biblioteka(5 darbai). 

95. 2006. Paroda “Stebuklai”. Šiaulių universiteto dailės galerija ( 2 darbai). 

96. 2007. Žiemgalos dailininkų paroda Žagarėje. Eksponuoti darbai, sukurti plenero metu. 
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97. 2007. Grupinė paroda Bazilionų (Šiaulių raj.) Kultūros namuose. 

98. 2008. Julian Mandel (1872-1935) nuotraukų reprodukcijų paroda iš V.Rimkaus atvirukų kolekcijos. 

“Aušros” muz., Frenkelio rūmai. 

99. 2008. J. Mandel erotinių fotografijų paroda iš V. Rimkaus kolekcijos. Šiauliai: Fotografijos muz. 

100. 2008. J. Mandel erotinių fotografijų paroda iš V. Rimkaus kolekcijos. Vilnius. 

101. 2009. Užvenčio (Kelmės raj.) tarptautinio plenero dalyvių kūrybos paroda. Užventis. 

102. 2009. Užvenčio tarptautinio plenero dalyvių kūrybos paroda. Šiauliai: “Skizze” salonas. 

103. 2010. Personalinė paroda “Nuo vaikystės pieštuku ir teptuku”. Šiauliai: “Skizze” galerija. 

104. 2010. Paroda “Sibiro vaizdai ir žmonės” iš V. Rimkaus archyvo. Šiaulių m. valst. biblioteka, 

bibliografijos skyrius. 

105. 2010. Paroda “Turgaus vaizdai”, G. Bagdonavičiaus nuotraukos iš V. Rimkaus kolekcijos. Šiaulių 

universitetas: Humanitarinis fakultetas. 

106. 2011. 19-oji kalėdinė miniatiūrų paroda. Šiauliai: “Laiptų” galerija. 

107. 2011. Žiemgalos dailininkų plenero paroda. Jakiškiai (Joniškio raj.) 

108. 2012. Paroda Joniškio Kultūros namuose ( 2 akv.). 

109. 2012. Paroda “Iš kartos į kartą: menotyrininko V. Rimkaus šeimos meninės kūrybos tęstinumas”. 

Šiaulių m. savivaldybės viešoji bibliotekos “Aido” filialas. 

110. 2013. Vytenio Rimkaus piešinių paroda “Sienlaikraščių epocha”. Šiaulių dailės galerija (1958-1966 

metų satyriniai piešiniai). 

111. 2013. Nidos plenero paroda. Nida. (2 akv.). 

112. 2015. Akvarelių ir piešinių paroda .Šiauliai: Šiaulių universiteto rektoratas.                                                                                                                      

 

 

 


