Lithuanian sashes / Sudarytojai
Anastazija
Tamošaitienė,
Antanas
Tamošaitis – Toronto: Canada, 1988 m.
ISBN 0-9191187-04-8
Knyga apie lietuvių austas tautines
juostas anglų kalba su bibliografijos
rodykle. Rengdami knygą autoriai atidžiai
ištyrė kelis tūkstančius senovės lietuvių
tautinių juostų, iš kurių apie tūkstantį
atrinko ir pateikė knygoje. Rašydami
knygą
autoriai
tyrinėjo
įvairius
archeologinius, istorinius ir etnografinius
šaltinius. Knygoje rasite įvairių motyvų ir
simbolių, didžiąją dalį originalių spalvų
tautinių juostų.

Lietuvių liaudies ornamentai: valstiečių
baldų puošybos ir simbolikos bruožai /
Elvyra Usačiovaitė. – Vilnius: Vilniaus dailės
akad. L-kla, 1998. – 147 p., [80] iliustr.
Lap. ISBN 9986-571-34-0
Knygoje tyrinėjami lietuvių liaudies
ornamentai, kuriais XIX a. _ XX a. pirmojoje
pusėje buvo puošiami valstiečių baldai.
Gvildenama jų simbolika, puošybos
technika, dailės stilių poveikis. Daugiausia
vietos skiriama ornamento simbolinei
funkcijai. Remdamasi daugelio mokslo
sričių
–
istorijos,
etnografijos,
archeologijos, menotyros, folkloristikos –
duomenimis, autorė aiškina liaudies
ornamentų pagoniškų ir krikščioniškų
prasmių sluoksnius.

Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI
a. / Leidinio sudarytoja prof. Ganda
Bogdanienė. – Vilnius: Vilniaus
dailės akademijos leidykla, 2016 m.
ISBN 978-609-447-200-8
Leidinyje pristatomi XVII-XXI a.
lietuvių tekstilės raidos laikotarpiai,
tyrinėjama ir vertinama žinomiausių
autorių
kūryba,
nagrinėjamas
lietuvių tekstilės savitumas ir
sąsajos su tarptautiniu kontekstu.
Tai galimybė užpildyti spragas,
visuomenei ir tyrėjams pristatyti
vientisą Lietuvos tekstilės raidą, jos
pokyčius.

Nuo pintinės iki rankinės / Irena
Felomena Juškienė; Vilniaus etninės
kultūros centras, 2015 m. – 248 p.
iliustr. Santr. Anglų, vokiečių k. ISBN
978-9955-9308-2-2
Tai populiari pažintinė knyga, kuri
supažindins skaitytoją su XIX-XX a.
laikotarpiu Lietuvoje naudotų įvairių
dėklių (piniginių, ryšulių, maišelių,
krepšelių, pintinių ir kt.) paskirtimi ir jų
gaminimo būdais. Šiam darbui
panaudota medžiaga (nuotraukos,
pavyzdžiai, pasakojimai ir kt.) iš
privačių pateikėjų, didesnės dalies
Lietuvos muziejų ir asmeninio archyvo.

Kryždirbystė Lietuvoje / Balys
Buračas. Išleido valstybės įmonė
Seimo leidykla „Valstybės žinios“
ISBN 9986-18-042-2
Leidinyje
yra
apie
1200
fotografijų iš išlikusio Balio Buračo
etnografinio
archyvo
ir
jo
rankraščiai, skirti XVII a. pabaigos
– XX a. pradžios kryždirbystės ir
kito sakralinio meno tautinėms
tradicijoms Lietuvoje.

Lietuvių liaudies menas. Lithuanian Folk
Art / Sudarytojos Dalia BernotaitėBeliauskienė, Marija Kuodienė ir Irena
Ūdraitė. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus,
2018 m. ISBN 978-609-426-118-3
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
jubiliejui pažymėti Lietuvos dailės muziejus
pristatė albumą, skirtą ypatingam kultūros
paveldui – lietuvių liaudies menui.
Muziejaus liaudies meno rinkinys – vienas
garsiausių ir turtingiausių respublikoje.
Šiame albume publikuojami vertingiausi jo
kūriniai, atskleidžiantys ištisus šimtmečius
kaimo
bendruomenėje
gyvavusias,
perduodamas iš kartos į kartą audimo,
medžio drožybos, keramikos, krikščioniško
tikėjimo puoselėjamas tradicijas.

Lietuvių liaudies tekstilė. Rankšluosčiai /
Lietuvos dailės muziejus, 2016 m. ISBN 978609-426-091-9
Rankšluosčiai laikomi vieni gražiausių
lietuvių baltųjų audinių. Jie ne tik džiugina akį
raštų ir puošybos įvairove, bet ir rodo begalinį
lietuvių moterų darbštumą, grožio pajautimą.
Audimo būdai ir raštai buvo perduodami iš
kartos į kartą ir kartu kuriami nauji. Lietuvos
dailės muziejaus Liaudies meno skyriuje
saugoma įspūdinga rankšluosčių kolekcija –
šiandien ji jau perkopė 1000 vnt. Daugiau nei
per septyniasdešimt metų buvo sukaupta tai,
kas sugulė į kelių šimtų puslapių leidinį.
Leidinio idėja brendo jau senokai – skatino
noras parodyti dalelę gausaus Lietuvos dailės
muziejaus liaudies tekstilės rinkinio.

Marijampolės kraštotyros muziejus.
Interjero tekstilė / Sudarytojos Danutė
Katkuvienė ir Asta Vandytė – Marijampolė:
Marijampolės kraštotyros muziejus, 2019
m. ISBN 978-609-422-166-8

Daugelio šį rinkinį sudarančio daiktų nei
audimo metai, nei audėjų vardai nėra
žinomi. Iš kituose Lietuvos muziejuose
saugomų rinkinių ir publikuotos ekspedicijų
medžiagos galima spėti, kad dauguma
daiktų apima laikotarpį nuo XX a. 2-ojo
dešimtmečio iki pabaigos.
Didžiausią ir spalvingiausią audinių
rinkinio dalį sudaro lovatiesės. Leidinyje
pateikiamos 106 lovatiesių nuotraukos,
kurios leidžia įžvelgti bei įvertinti mūsų
senelių grožio suvokimą.

Petronėlė Gerlikienė. Siuvinėti kilimai. Tapyba
/ Sudarytojai Jurgita Gerlikaitė, Darijus Gerlikas.
– Vilnius: Lietuvos Tautodailininkų sąjunga,
2005 m. ISBN 9986-9189-6-0
Į lietuvių liaudies dailę Petronėlė Gerlikienė
atėjo jau pagarbaus amžiaus, atėjo netikėtai ir
trumpam, palikdama ne itin gausų, tačiau kaip
reta autentišką kūrybinį palikimą… Archaiška jos
kūrinių tvirtybė, ramus savo vienintelės tiesos
žinojimas, nepaisant jokių įsikišimų iš šalies,
atskleidė
reto
vientisumo
asmenybę,
sugebėjusią pro kasdienines smulkmenas
išnešti skaidrų ir sudvasintą gyvenimo visumos
vaizdinį. Pirmapradiškai paprastos P. Gerlikienės
kilimų ir paveikslų temos, bet pro regimybę čia
visada prasišviečia kito, nekasdieniško ir be galo
individualaus pasaulio kontūrai… Keletą jos
darbų ir galima pamatyti šiame leidinyje.

Prieverpstės ir rankšluostinės. –
Klaipėda: Druska, 2015, - 192 p.,
iliustr. ISBN 978-609-404-200-3
Katalogas
„Prieverpstės
ir
rankšluostinės“ sudarytas iš dviejų
dalių: viena skirta prieverpstėms, kita
–
rankšluostinėms.
Žemaičių
muziejaus
„Alka“
prieverpsčių
kolekcija pradėta rinkti vos įkūrus
Žemaičių senovės mėgėjų draugiją
„Alka“. Pirmąsias dvi prieverpstes
kolekcijai
padovanojo
Juzefas
Perkovskis 1931 m. Iš viso muziejuje
saugomos 246 prieverpstės. Jos
surinktos iš Telšių ir aplinkinių rajonų.
Kataloge pateikiami ir 4 šiuolaikinių
meistrų
prieverpsčių
pavyzdžiai,
sukurti XX a. 8–9 dešimtmečiuose.

Rimantas Zinkevičius / Sudarytojas
Jonas Rudzinskas. – Vilnius: VŠĮ
Tautodailininkų sąjungos fondas,
2013 m. ISBN 978-9955-856-14-6
R. Zinkevičius sukūrė ne vieną
šventųjų skulptūrą, padarė daug
Rūpintojėlių, prakartėlių. Menininkas
ir savo namuose yra įkūręs muziejų,
kuriame gausu meistro išdrožtų
prakartėlių, angelų, rūpintojėlių ir
pasakų veikėjų. Tautodailininko darbų
gausu ne tik Lietuvoje, bet ir
Jungtinėse
Amerikos
Valstijose,
Čekijoje, Belgijoje, Švedijoje. Tad
vartydami šį albumą galite ir Jūs
susipažinti su skulptoriaus, medžio
drožėjo R. Zinkevičiaus darbais.

Tradicinė žemaičių skulptūra. Vilnius, 2008 m. – 566 p. Lietuvių k.,
santrauka – anglų kalba. ISBN 9789955-415-86-2
Memorialiniai paminklai su šventųjų
skulptūromis ypač gausiai statyti XVIII–
XIX amžiuje, laikotarpiu, kai lietuvių
tauta išgyveno reikšmingus istorinius
įvykius. Jie ženklino atmintinas
istorines datas ar įvykius, buvo statomi
siekiant apsisaugoti nuo nelaimių,
negandų, išprašyti iš Aukščiausiojo
malonių. Leidinys supažindina su
Žemaičių muziejaus „Alka“ sukauptu
tradicinės skulptūros rinkiniu, kuriame
saugomi 934 eksponatai: skulptūros,
bareljefai, pastatomi kryžiai, altorėliai.

Iš medžio iškirsti stebuklai /
Virgilijus
Vaičiūnas.
Leidykla
„Charibdė“ ISBN 978-9955-739-61-6
Tai
meno
kūrėjo,
architekto,
dievdirbio, skulptoriaus iš pašaukimo
skulptūrų ir skulptūriškų rakandų
albumas. V. Vaičiūno kūryboje šis
tradicinis menas įgyja naujų XX
amžiaus modernizmo bruožų. Kristus
vaizduojamas neįprastų formų ir
proporcijų, susitelkiama į akis ir
žvilgsnį, Marija įgauna lietuvės moters
charakterį, ji su jau ūgtelėjusiu
Sūnumi,
Rūpintojėlis
šitokių
abstrakčių formų, kad ne iš karto
atpažįstamas.

Lietuvos Tautodailininkų sąjungai –
50 / Sudarytojas Jonas Rudzinskas –
Vilnius: VšĮ Tautodailininkų sąjungos
fondas, 2016 m. ISBN 978-9955-85621-4
1966- metais susikūrusi Lietuvos
tautodailininkų
sąjunga
(anuomet
Liaudies meno draugija) pradeda kaupti
savo foto archyvą. Knygoje „Lietuvos
tautodailininkų
sąjungai
–
50“
žvelgiama į tautodailės vyksmą per
kolekcijoje
sukauptą
vizualinę
informaciją. Knyga- tradicinis formatas
retrospektyvinio pobūdžio kultūrinių
žinių
klodui
atskleisti.
Vaizdai
grupuojami pagal turinį: portretai,
renginiai,
kūrybiniai
seminarai,
edukacinės akimirkos...

KRAŠTIEČIAI
TAUTODAILININKAI

Antanas Kliauga. Tapytojas
primityvistas.
Katalogas
/
Sudarytoja Dalia Kiukienė. –
Rokiškis:
Rokiškio
krašto
muziejus, 2018 m. ISBN 978-6098189-07-0
Leidinyje pristatoma Lietuvos
kario, tapytojo primityvisto Antano
Kliaugos (1896–1991) kūryba.
Publikuojama per 70 tapybos
darbų
iš
Rokiškio
krašto
muziejaus fondų ir privačių
kolekcijų, dailininko Arūno Augučio
ir žurnalisto Stasio Varnecko
straipsniai, bibliografija.

Šepka. Medžio drožyba / Sudarymas
ir tekstai, Giedrė Jankevičiūtė. –
Vilnius: Baltos lankos, 1998 m. ISBN
9986-861-32-2
Lionginas
Šepka
–
vienas
įdomiausių
lietuvių
dailininkų
primityvistų ir vienas paskutinių
Lietuvos
dievadirbių.
Tradicinei
liaudies
skulptūrai
artimiausius
darbus – antkapių ciklą, taip ir likusį
jo kūrybos viršūne, Šepka sukūrė
dirbdamas sau, savo šeimai.
Leidinyje yra apie 60 fotografijų su
Liongino
Šepkos
skulptūromis
tokiomis kaip „Paskutinė vakarienė“,
„Šv. Jurgis“, „Prisikėlimas“ ir pan.

Arkitektas
Lionginas
Šepka
/
Sudarytojos Marijona Mieliauskienė ir
Dalia Kiukienė. – Rokiškis: Rokiškio
krašto muziejus, 2017 m. ISBN 978609-8189-02-5
Leidinyje pristatoma garsiausio XX a.
Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos
(1907-1985) kūryba, kuriai būdinga
nevaržoma fantazija, apibendrintos,
originalios formos bei ornamentai. L.
Šepka kūrė žmogaus ūgio figūras,
didžiules erdvines kompozicijas ir
drožinius, telpančius delne. Leidinyje
publikuojama
per
150
darbų
fotografijų, menotyrininkės dr. Alės
Počiulpaitės straipsnis ir muziejininkės
Marijonos Mieliauskienės įžanginis
žodis.

Audėjai Juozas ir Elena Pipiniai.
Katalogas / Sudarytojos: Marijona
Mieliauskienė, Dalia Kiukienė. –
Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus,
2009 m. ISBN 978-609-420-034-2
Audiniai – tai viena iš turtingiausių ir
gražiausių lietuvių liaudies meno šakų.
Išlikę audiniai kalba apie didelį
meistriškumą,
gilias
tradicijas.
Keičiantis gyvenimo sąlygoms keitėsi
medžiagos ir technika. Juozas Pipinis –
žmogus pasiryžęs padaryti perversmą
audime. Audėjo vardas siejamas su
pusžakardinių staklių sukūrimu ir
tobulinimu, naujų raštų kūrimu, audėjų
mokymu.

Bronė Manelienė. Karpiniai /
Sudarytojas V. Tininis. – Vilnius:
„Karmino“ spaustuvė, 1998 m.
Šiame
leidinyje
pateikiama
dauguma B. Manelienės kūrybos
darbų. Nemažai jų įsigijo Zarasų ir
Rokiškio
kraštotyros
muziejai.
Liaudies meno muziejuj Vilniuje
saugomas
paveikslas
karpinys
„Stelmužės ąžuolas“. B. Mainelienės
karpiniai pelnė pripažinimą 1989 ir
1994
m.
Lietuvoje
vykusiose
tarptautinėse parodose „Pasaulio
popieriaus karpiniai“.

Bronislavas Stanislovas Milaknis.
Medžio drožyba / Sudarytojos Marijona
Mieliauskienė ir Dalia Kukienė. –
Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus,
2005 m. ISBN 9955-677-00-7
Bronislavo Milaknio įgimtas talentas
neleido užmesti drožėjo darbo. O temas
gausiai siūlė pats gyvenimas. Dar
vaikystėje Bronius pamilo gamtą, jos
fauną. Troškimas šviesesnių dienų,
pasakų pagimdyta laki svajonė ir buvo
pirmoji priežastis, dėl kurios jis pradėjo
drožinėti. Malonu nors medyje išvysti tą
šviesią savo svajonę.

Danguolė Raudonikienė. / Sudarytojas
Jonas Rudzinskas. – Vilnius: Lietuvos
tautodailės kūrėjų asociacija, 2014 m.
ISBN978-9955-856-18-4
Danguolė Raudonikienė išgarsėjo kaip
liaudies meno puoselėtoja, o jos kūrybai
taikomas naiviojo meno apibūdinimas.
Danguolės
vaizdų
pasaulis
labai
lietuviškas. Jame atsispindi mūsų tradicinė
liaudies tapybos, grafikos patirtis ir būdingi
komponavimo principai, gyvenimo būdo ir
buities savitumas, švenčių nuotaikos ir
spalvos. Būdingas jautrumas gamtai,
dvasios
romumas.
Vaizdai
apipinti
literatūros ir dainų motyvais. Dailininkei
nepaprastai svarbus kasdien nuo mūsų
praeitin tolstančios tėvynės grožis, kurį ji
nori vaizdais išsaugoti ateities kartoms.

Kalendorius. 2020 Tautodailės
metai. / Sudarytoja Marijona
Mieliauskienė.
–
Rokiškis:
Rokiškio krašto muziejus, 2019
m. – 15 p.: iliustr.
Tai Rokiškio krašto muziejaus
išleistas
kalendorius
skirtas
tautodailės metams, iliustruotas
Monikos Bičiūnienės paveikslais.

Liaudies meistras Jonas Bugailiškis: kryžiai,
skulptūros, muzikos instrumentai, kaukės,
žaislai, inkilai / Sudarytoja Elvyda Lazauskaitė
– Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus,
2015 m. – 208 p., iliustr. ISBN 978-6098039-66-5
Tai antrasis Lietuvos nacionalinio muziejaus
serijos „Tradicijos ir dabartis“ leidinys, skirtas
liaudies meno tyrinėjimams ir pažinčiai su
liaudies meistrais, gebančiais naudotis
tradiciniu palikimu ir praturtinančiais jį. Šis
leidinys skirtas įvairiapusei liaudies meistro
Jono Bugailiškio kūrybai ir edukacinei veiklai.
Skaitytojas supažindinamas su jo sukurtais
kryžiais ir skulptūromis, rekonstruotais
senaisiais tradiciniais lietuvių muzikos
instrumentais, žaislų kopijomis, neįprastų
pavidalų inkilais, Užgavėnių kaukėmis ir
meistro santykį su gamta ir tikėjimu
atspindžiais kūriniais.

Liaudies talentai. / Sudarytoja O
Kreivytė. – Kaunas: K. Poželos
spaustuvė, 1969 m.
Knyga apie to meto liaudies
talentus. Joje rasime 234 fotografijų
su medžio drožiniais, tekstilės,
keramikos,
tapybos,
grafikos,
suvenyrais bei gintaro ir metalo
dirbiniais.

Lietuvos kaimo dailieji amatai – Kaunas:
Lietuvos kaimo smulkiųjų verslininkų ir
amatininkų sąjunga, 2019 m.
Kiekviena lietuvių tautos meno forma, kiekvienas
jos
elementas tiek architektūroje,
tiek
skulptūroje, audiniuose, molyje, metale – gimsta
ir auga stipriai veikiant aplinkai, socialinio
gyvenimo reiškiniams, kurie padeda tas formas
kurti. Visas tautinis menas yra persunktas giliais
žmogaus sielos pergyvenimais. Kuo stipresnis šis
pergyvenimas, tuo ilgesnis tų meno gyvavimo
laikotarpis. Vieni gyvuoja labai ilgai, kiti – amžiais.
Liaudies menas – tai tautos materialinės
kultūros produkcija. Tiktai tais darbais tauta yra
gyva, tikrai tuo ji atsispiria prieš išnaikinimą,
tikrai tuo viena tauta skiriasi nuo kitos.

Monika Bičiūnienė / Sudarytojas Rimas Bičiūnas. –
Vilnius: LTS PĮ „Tautodailės leidybos ir informacijos
centras“, 2004 m. ISBN 9986-9189-3-6
Savamokslė naiviojo meno atstovė Monika
Bičiūnienė ėmė tapyti gan vėlai, sulaukusi 51 metų.
Jos sūnus, dailininkas Rimas Bičiūnas, 1962 m.
pradėjo mokytis M. K. Čiurlionio meno mokykloje.
Pamačiusi, kaip tapo sūnus, smalsumo traukiama M.
Bičiūnienė pabandė pati tapyti. Spalvingi M.
Bičiūnienės paveikslai sužavėjo ne vieną dailininką.
Nuo 1960 m. dalyvavo parodose; surengė virš 20
personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Dailininkė
įtraukta į Pasaulinę naiviojo meno enciklopediją (World
Encyclopedia of Naive Art, London, 1984).
Leidinyje yra virš 150 Monikos Bičiūnienės kūrinių,
kurie sukurti aliejumi, tempera, pastele. Kūryboje
vyrauja dvi pagrindinės temos – kaimo vaizdai
(buitiniai kasdieniai, ūkio, lauko darbai, šventės,
šeimos scenos) ir miesto (gatvių šurmulys, mašinos,
daugiaaukščiai namai, statybos). Taip pat portretai,
natiurmortai.

Grožį kuriame patys: floristikos
pražiamokslis darželių auklėtojoms,
pradinių klasių mokytojoms ir
tėvams / Nijolė Adamonienė. –
Vilnius : Lietus, [2001]. – 64 p. :
iliustr. Bibliogr.: p. 20. ISBN 9986431-63-8
Knygoje Rokiškio vaikų lopšeliodarželio „Linelis“ auklėtojos ir vaikai
dalijasi patirtimi kaupiant gamtinę
medžiagą ir kuriant puokštes bei
įvairiausius papuošimus interjerui.

Rokiškio krašto tautodailės istorija /
Sudarytojas Petras Blaževičius –
Rokiškis, 2006 m. ISBN 9955-677-03-1
Tai bene pirmoji knyga apie krašto
tautodailės istoriją. Knygoje įamžinti
mūsų gabių tautodailininkų vardai,
apžvelgta jų kūryba.
Dauguma
esminiais
tautodailės
bruožais laiko kolektyvinę jos prigimtį,
tradiciškumą, kūrėjo ryšį su gamta.
Tautodailės šaknys siekia pirmykštės
visuomenės laikus. Vystantis žmogui,
tobulėjo ir jo menas. Kūryba, tradicijos
buvo perduodamos iš kartos į kartą.

Palmira Damijonaitienė / Sudarytojas Jonas
Rudzinskas. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2011
m. ISBN 978-9955-856-09-2
Pirmąją juostą ji išaudė būdama 23-ejų metų,
pamokyta vienuolės. Pirmoji P. Damijonaitienės
juostų paroda įvyko 1968 metais Vilniuje. Audėja
surengė daugybę parodų Lietuvoje, be to savo
juostomis reprezentavo lietuvių liaudies meną
užsienyje: Indijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje,
Belgijoje, Šveicarijoje, JAV, Kanadoje. Juostų liko
San Francisko pasauliniame audimo muziejuje.
JAV jos juostos eksponuotos šešis kartus.
2000 ir 2003 m. personalinės parodos buvo
surengtos Rokiškio krašto muziejuje. Po jų autorė
per 200 juostų padovanojo Rokiškiui, dalis jų
nuolat eksponuojamos renovuotame dvaro
kumetyne.
Leidinyje pristatoma Palmiros Damijonaitienės
kūryba. Publikuojame per 200 juostų iš lino,
vilnos, medvilnės, nertų vašeliu, megztų virbalais.

Popierinės užuolaidėles. / Odeta
Tumėnaitė-Bražienė. – Utena: UAB
„Utenos Indra“, 2014 m. ISBN 978609-455-196-3
Odetos Tumėnaitės Bražėnienės
užuolaidų karpiniai yra įamžinti
leidinyje „Popierinės užuolaidėlės".
Odetos
karpytos
užuolaidėlės
puošia ne tik V. Jovarienės Arklių
muziejų, bet puikuojasi ir E.
Šinkūnaitės
memorialiniame
muziejuje Tauragnuose, Šlyninkos
vandens malūne, Zarasų r., Utenos
tradicinių amatų centre „Svirnas" ir
kt. Dalis karpinių yra saugomi
Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Prakartėlės Rokiškio krašto muziejuje /
Sudarytoja Giedrė Spundzevičienė –
Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2017
m. ISBN 978-609-8189-04-9
Leidinyje pristatoma Rokiškio krašto
muziejuje sukaupta ir saugoma vienintelė
Lietuvoje prakartėlių kolekcija. Joje 132
prakartėlės, sukauptos per penkiolika
Rokiškio krašto muziejuje organizuotų šių
parodų 1996-2016 metais. Leidinyje
publikuojama
muziejuje
saugomų
prakartėlių fotografijos, menotyrininkės
dr. Alės Počiulpaitės straipsnis ir
muziejininkės Marijonos Mieliauskienės
straipsnis apie prakartėlių parodų
organizavimą Rokiškio krašto muziejuje.

Rokiškio krašto tautinis paveldas /
sudarė Rokiškio turizmo tradicinių amatų
informacijos ir koordinavimo centras. –
Utena: UAB „Utenos Indra“, 2015 m. –
80 p: iliustr. ISBN 978-455-277-9
Plintant įvairiems amatams nemažas
dėmesys buvo skiriamas dirbinių
meniškumui.
Kūrybiškumas
ir
tradiciškumas
ypač
vertinami
XX
amžiuje. Būtent šiuo laikotarpiu ima
garsėti ir Rokiškio krašto žymių tradicinių
amatų atstovų, tautodailininkų darbai.
Toli už Lietuvos ribų tampa žinomi
medžio skulptorių Liongino Šepkos, Jono
Vizbaro, audėjų Elenos ir Juozo Pipinių,
Palmyros Damijonaitienės ir kitų vardai.

Senoji sakralinė Lietuvių liaudies skulptūra
Rokiškio krašto muziejuje. Katalogas /
Sudarytojos Marijona Mieliauskienė ir Dalia
Kiukienė. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2008
m. ISBN 978-9955-815-22-1

Tai Rokiškio krašto muziejaus leidinys,
pristatantis senosios lietuvių liaudies skulptūros
kolekciją, kurioje – 168 eksponatai. Jie pradėti
rinkti XX a. trečiajame dešimtmetyje. Į kolekciją
pateko skulptūros ne tik iš Rokiškio, bet ir iš
aplinkinių – Anykščių, Kupiškio, Zarasų,
Panevėžio rajonų ir net iš Žemaitijos. Pagal
siužetus
vyrauja
Šv.
Jono
Neponuko,
Nukryžiuotojo. Šv. Jono Krikštytojo, Jėzaus
Nazariečio atvaizdai. Kataloge pateikiamos visų
muziejuje
saugomų
liaudies
skulptūrų
nuotraukos.
Leidinyje
spausdinamos
ir
koplytstulpių, stogastulpių, kryžių, fotografuotų
su juose buvusiomis skulptūromis, nuotraukos.

Žiemgalos ir šiaurės Lietuvos
amatininkų
sėkmės
istorijos.
Lankstinukas parengtas naudojantis
finansine ES fondo paramą. Už jo
turinį atsakinga Žiemgalos planavimo
regiono administracija, 2010 m.
Šiame lankstinuke šešiolika įvairių
sričių amatininkų dalijasi patirtimi,
savo sėkmės istorijose pasakodami
apie tai, kaip savo pomėgį pavertė
pragyvenimo šaltiniu, neprarasdami
tradicinių gebėjimų ir kūrybingumo.

