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Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.1, Muziejaus naujienos, 
(laikraštukų rinkinys). - Mažeikiai, 1995 05 18 Nr. 1 – 2006 07 
12 nr. 3/4 (45/46). 

„Muziejaus naujienos“ – Mažeikių muziejaus leidinys, kurio tikslas – 

populiarinti muziejininkystę, supažindinti visuomenę, kultūros, istorijos 
mylėtojus su Mažeikių muziejaus veikla, ir jo „užkulisiais“. Pirmas numeris 
išleistas tarptautinės muziejininkų dienos proga. Planuojamas leisti kas 
ketvirtį.  Tai metraštis, kuriame nušviečiami svarbiausi muziejaus įvykiai: 
organizuoti renginiai, gauti vertingiausi eksponatai, užrašyti įdomiausi 
atsiminimai, žymių – žmonių apsilankymai. 

 

 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.2, Kaukelis, (laikraštukų 
rinkinys). – Mažeikiai, 1996 12 06 – 1998 04 03, Nr.10/11. 

Mažeikių muziejaus leidinėlis skirtas vaikams. Čia gausu eilėraščių, dainelių, 
juokingų istorijų, užduočių. Leidinukas skirtas pažinti praeitį, išmokyti gražių 
eilėraštukų, žaidimų, sudominti muziejaus parodomis. „Kaukeliui“ galima 
rašyti laiškus su išspręstomis užduotimis, įmintomis mįslėmis ar išsakytais 
norais. 

 

 

 

 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.3, Kolekcininkas, 
(laikraštukų rinkinys). – Mažeikiai, 2003 – 2004 Nr.3/7 

Mažeikių muziejaus leidinėlis moksleiviams, kurių hobi – kolekcionavimas, 
domėjimasis savo kolekcionavimo tema. Leidinėlio tikslas, skatinti muziejaus 
ir besidominčių kolekcionavimu moksleivių bendradarbiavimą: privačių 
kolekcijų eksponavimą muziejuje, supažindinti su muziejuje saugomomis 
kolekcijomis, įsteigti jaunųjų kolekcininkų būrelį. 

 

 



Fondų muziejininkė Miliauskytė, Jūratė. Vyr. Fondų 
saugotoja Ramanauskienė, Raimonda. Rankšluoščiai, 
Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinys. I dalis, - Mažeikiai, 
2004.  

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr. 4, lietuvių kalba, iliustruotas 
fotografijomis, 16 p.  

Rinkinyje esantys eksponatai – nuo XIX a. vidurio iki XX a. vidurio su 
nuorodomis apie audimo techniką, paskirtį, atsiradimo muziejuje istorijas bei 
suteiktą inventoriaus numerį, kuris įrašomas gaunamų eksponatų knygoje. 

   

 

Muziejininkas Muturas, Algimantas; Sovienė, Stanislava. 
Žydų pėdsakai Mažeikių žemėje. - Mažeikiai, 2005. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.5, 24 p., lietuvių kalba.  

Projektinis leidinys, kurio tikslas pateikti visuomenei Mažeikių miesto žydų 
bendruomenės socialinio ir kultūrinio gyvenimo tarpukario Lietuvoje 
fragmentus. Leidinyje, gausiai įliustruotame fotografijomis bei dokumentų 
kopijomis, aprašomas XX a. tarpukario metais Mažeikiuose gyvenusi žydų 
bendruomenė. Mažeikiškiai žydai – pramoninkai, verslininkai, prekybininkai – 
darę didelę įtaką miesto ekonominiam gyvenimui, buvo jauniausia žydų 
bendruomenė Lietuvoje, į Mažeikius atsikėlusi su geležinkelio linijos Romnas – 
Liepoja nutiesimu. Be verslo ir prekybos vykęs ir visuomeninis gyvenimas, 
kuriam vadovavę religiniai vadovai ir bendruomenės taryba. Veikęs Komitetas 
tremtiniams šelpti, žydžių moterų globos draugija, biblioteka su knygomis 

hebrajų kalba, sporto klubas „Makabi“, savanorių gaisrininkų komanda. 

 

Muziejininkas Muturas, Algimantas. Apie ką kalba 
cerkvės varpai. - Kaunas, 2006. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.6 , 208 p., lietuvių – rusų kalba, ISBN 9955 – 
440 – 40 - 6. 

Knygoje rašoma apie Viekšnių cerkvės parapijos rusakalbę bendruomenę, iki 
1940 metų gyvenusią buvusioje Mažeikų apskrityje - šalia lietuvių, žydų ir 
latvių bendruomenių. Apie šios, tautinės mažumos istoriją, gyvensenos 
ypatumus, papročius ir tradicijas, jų įtaką ekonominiame ir kultūriniame 
gyvenime autorius pateikia per gyvenimiškus faktus, prisiminimus, žmonių 
nuomones. 

 

 

 



Muziejininkas Muturas, Algimantas. ...geriau tegul 
gegutė užkukuoja. - Mažeikiai, 2006. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.7,  230 p., lietuvių kalba, ISBN 9955-9891-
1-4. 

Knygoje rašoma apie 1945 - 1952 metais vykusį rezistencinį pasipriešinimą 
buvusioje Mažeikių apskrityje. Joje panaudota ypač daug sovietinio saugumo 
organų NKVD, NKGB, MGB, KGB operatyvinės medžiagos, pranešimų, 
ataskaitų. Pasakojama, kad beveik dešimtmetį trukęs partizaninis karas,  
pasipriešinimas okupantams, žlugęs dėl pagrindinės priežasties – išdavystės. 
Saugumo agentų tinklas buvo apraizgęs visą Lietuvą ir daugelis nepajėgęs 
atsispirti jų provokacijoms. 

 

Fondų muziejininkė Miliauskytė, Jūratė. Vyr. Fondų 
saugotoja Ramanauskienė, Raimonda. Riešinės prštinės 
kojinės, Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinys. II dalis, - 
Mažeikiai, 2006. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr. 8, lietuvių kalba, iliustruotas spalvotomis 
fotografijomis, 8 p.  

Šioje rinkinio dalyje pateikiama riešinių, pirštinių bei kojinių atsiradimo 
Lietuvoje istorija, nešiojimo paplitimo laikotarpiai, mados. Katalogėlyje 
pateikiami išmatavimai centimetrais, iš kurios vietovės gauta, spalva, 
medžiaga, apibūdinimas, jei žinoma -autorius. 

 

Fondų muziejininkė Miliauskytė, Jūratė. Vyr. fondų 
saugotoja Ramanauskienė, Raimonda. Lovatiesės, 
Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinys. III dalis, – 
Mažeikiai, 2006. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.9, lietuvių kalba, iliustruota spalvotomis 
fotografijomis, 12 p.  

Katalogėlyje pasakojama apie senas audimo tradicijas Lietuvoje, kokiems 
tikslams buvo reikalingi audiniai, kokių audinių esama, ornamentus, spalvinę 
audinių  gamą. 

 

 

 



 Fondų muziejininkė Miliauskytė, Jūratė. Vyr. fondų 
saugotoja Ramanauskienė, Raimonda. Patalynė, 
Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinys. IV dalis, – 
Mažeikiai, 2007. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.10, lietuvių kalba, iliustruota spalvotomis 
fotografijomis, 16 p.  

Katalogėlyje pasakojama apie senas audimo tradicijas Lietuvoje, kokiems 
tikslams buvo reikalingi audiniai, kokių audinių esama, ornamentus, spalvinę 
audinių  gamą. 

 

 

 Muziejininkas Muturas, Algimantas. Mažeikių šaulių 
tryliktoji. - Mažeikiai, 2008. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.11, 200 p., lietuvių kalba, ISBN 978-609-
95019-0-1. 

Knygoje nušviečiama buvusios Mažeikių apskrities 1919-1940 m. Šaulių XIII 
rinktinės ir Žemaitijos Šaulių VIII rinktinės Mažeikių kuopos 1990-2007 metų 
istorija. 

 

 

 

 

 Vaškevičiūtė, Ilona; CHolodinskienė, Adelė. Pavirvytės 
kapinynas(X-XIII amžiai). Vilnius, 2008. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.12, 200 p., lietuvių, santr. anglų kalba, 
ISBN 978-9986-23-145-5. 

Knyga skirta vėlyvojo geležies amžiaus žiemgalių bendruomenės palikto 
laidojimo paminklo – Pavirvytės kapinyno analizei. Pavirvytės kapinynas 
vienas žinomiausių archeologijos paminklų baltų žemėse. Didelis ištirtų kapų 
skaičius, radinių gausa ir jų įvairovė suteikė šiam paminklui neeilinę svarbą. 
Šalia žiemgaliams būdingų griautinių kapų aptikti ir degintiniai kapai su tik 
kuršiams būdingomis įkapėmis. Lietuvos valstybės kūrimosi išvakarėse, prie 
Ventos ir Virvytės santakos gyveno brandi žiemgalių bendruomenė, sukūrusi 
aukštą kultūrą, o jos kasdieniams poreikiams tenkinti buvo reikalingi ne tik 

įprasti, bet ir prabangos daiktai. 

 



Fondų muziejininkė Miliauskytė, Jūratė. Vyr.fondų 
saugotoja Ramanauskienė, Raimonda. Galvos 
apdangalai, Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinys. V 
dalis. – Mažeikiai, 2007. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.13, lietuvių kalba, iliustruota spalvotomis 
fotografijomis, 16 p.  

Katalogėlyje pasakojama apie skareles, kaip neatskiriamą moters įvaizdžio 
dalį. Jų dėvėjimo ypatumus, laikymo sąlygas, pagarbą joms. Rašoma ir apie 
kitą galvos apdangalų rūšį – kepures: šiaudines skrybėles, žiemines kepures, 
kūdikių kepurėles bei baretes.  

 

 Muziejininkas Muturas, Algimantas. Kas Jūs Povilai?! - 
Mažeikiai, 2009. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.14, 164 p., lietuvių kalba, ISBN 978-9955-
911-07-4. 

Autorius knygoje rašo apie Mažeikių krašte 1919 – 1957 m. laikotarpiu 
gyvenusį ir dirbusį vyriausiąjį gydytoją – epidemiologą, teismo ekspertą Povilą 
Tautvaišą ir artimus jiems žmones. 

 

 

 

 

Muziejininkė Miliauskytė, Jūratė. Krežis, Mažeikių 
muziejaus naujienos edukacijos temomis. – Mažeikiai, 
2009 01 03 Nr.1 – 2014 07 09, Nr.3/23. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.15,  laikraštukų rinkinys, lietuvių kalba. 

Mažeikių muziejaus keturis kartus per metus išleidžiamas leidinėlis skirtas 
vaikams, atėjusiems į edukacinius užsiėmimus, norintiems ne tik pamatyti 
eksponatus, bet ir juos paliesti, išbandyti save nusikeliant į senovę.  

 

 

 

 



 Fondų muziejininkė Miliauskytė, Jūratė. Vyr. fondų 
saugotoja Ramanauskienė, Raimonda. Mažeikių 
muziejaus taikomosios dailės rinkinys. I dalis. Medinė 
skulptūra. – Mažeikiai, 2013. 

Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr.16, lietuvių kalba, iliustruota spalvotomis 
fotografijomis, 24 p. – Mažeikiai, 2013. 

Katalogėlis nepretenduoja į aukšto lygio leidinių gretas – tai darbinis, 
primityviomis sąlygomis sukurtas, leidinėlis. Sukurtas Žemaičių krikšto 600 
metų jubiliejaus įamžinimo proga. Tai pirmoji taikomosios dailės rinkinio dalis 
skiriama senųjų medžio meistrų palikimui kuris, beveik, visas buvo sakralinis. 

 

 

 Muziejininkė Butkuvienė, Aldona. Malu malu viena... - 
Mažeikiai, 2014. 

 Mažeikių muziejaus biblioteka – Nr. 7, 300 p., lietuvių kalba, ISBN 978-9955-
911-43-2. 

Knygoje pasakojama apie Mažeikių rajone ant tankaus upių ir upelių tinklo 
praėjusiais šimtmečiais veikusius ir kai kuriuos dar šiandien išlikusius 
vandens malūnus. Norintiems geriau pažinti šį Mažeikių rajono kultūrinį 
paveldą, knygoje suras; informacijos pateikėjų prisiminimus apie vandens 
malūnus, sovietmečio laikraščiuose spausdintų straipsnių apie vandens 
malūnus ir juose dirbusius žmones kopijas, vandens malūnų sodybų ir 
gamybinių trobesių išplanavimus, energijai išgauti vandens įrenginių 
aprašymus, malimo mechanizmų veikimo paaiškinimus, prie malūnų veikusių 
pagalbinių verslų bei su malimu susijusių nutikimų, meno kūrinių, tautosakos 

pavyzdžių. Per du dešimtmečius autorės surinkta informacija apie šiuos unikalius architektūros, verslo, 
landšafto, istorijos ir etnografijos paminklus, knygoje iliustruota lauko eskizų, tapybos darbų, brėžinių, 
Mažeikių muziejaus fondų bei asmeninio archyvo fotografijų kopijomis. 

  

 

 


