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Judita Žukienė

Aktualus sugrįžimas,
arba dar kartą apie Juozą Gruodį
Nedaug Lietuvos muzikų sulaukė tokio išskirtinio
muzikologų dėmesio – ne vienos konkrečiam asmeniui,
jo kūrybai skirtos monografijos. Be daugiausia susidomėjimą kėlusios (ir vis dar keliančios) M. K. Čiurlionio
kūrybos, itin gausiai tiek knygose, tiek spaudoje nagrinėjama Juozo Gruodžio veikla ir kūrybos braižas. Lietuvių
muzikologijoje šis kompozitorius pripažįstamas lietuvių
muzikos klasiku, ypač vertinami jo nuopelnai formuojant
nacionalinę kompozicijos mokyklą, jis pelnytai laikomas
šios mokyklos pagrindėju.
Tačiau tokia samprata muzika besidominčiųjų sąmonėje susiformavo ne tik dėl paties lietuvių muzikos
kūrėjo nuopelnų. Ją formavo ir lietuvių muzikologijos
klasiko Algirdo Ambrazo asmenybė. Profesorius jau seniai
vertinamas kaip atkaklus J. Gruodžio kūrybos tyrinėtojas
ir puoselėtojas, stebinantis gebėjimu atrasti vis naujus pasirinkto objekto1 tyrimo aspektus, šaltinius ar net faktus.
Tokios kryptingos veiklos rezultatas – Algirdo Jono Ambrazo sudaryta knyga „Juozas Gruodis epochų sankirtose.
Straipsniai. Atsiminimai. Dokumentai“2.
Prieš pasirodant knygai būta ir skeptiškų nuomonių, palydimų fraze: „Ir vėl apie Gruodį...“ Tačiau tiek
kompozitoriaus veikla ir asmenybė, tiek sudarytojo (ir
didelės dalies teksto autoriaus) profesinė kompetencija
lėmė įdomų rezultatą3. Skeptiškumo nestokojanti frazė,
skaitant knygą, transformuojasi į „dar kartą apie Gruodį“
ir pasipildo vertinimais „naujai“, „aktualiai“. Knygos pratarmėje paaiškinama tokio leidinio atsiradimo motyvacija,
pabrėžiami nauji tyrimo rakursai. A. Ambrazo teigimu,
„keičiantis ideologijoms, kito ir J. Gruodžio vertinimo
kriterijai, išryškėjo daug naujų, anksčiau nežinotų, kartais
sąmoningai nutylėtų jo gyvenimo ir veiklos faktų“ (p. 8).
„Leidinyje norėta atkurti kuo išsamesnį J. Gruodžio
muzikinės veiklos vaizdą, pateikti kuo objektyvesnį jo
kūrybos vertinimą to meto lietuvių ir pasaulinės muzikos
kontekste. Siekta išvengti ir J. Gruodžio suherojinimo,
todėl jis ir jo bendražygiai (S. Šimkus ir B. Dvarionas)

pristatomi su visais žmogiškais privalumais ir trūkumais“
(p. 8–9). Ši monografija tampa tam tikra J. Gruodžio
veiklos ir kūrybos percepcijos revizija, išsiskirianti naujais
faktais ir dokumentais. Pasirinktos tyrimo kryptys atskleidžiamos nuosekliai, kryptingai gvildenant įvairialypę
problematiką.
Pažymėtina visos knygos struktūra. Peržvelgus turinį,
skleidžiasi savita veikalo dramaturgija: medžiaga eksponuojama ir nagrinėjama kryptingai, nuosekliai, pradedant
nuo kūrėjo portreto (tiesiogine ir perkeltine prasme),
tyrinėjami jo kūrybos niuansai, pristatomi kontekstai, galiausiai vėl sugrįžtama prie portreto štrichų, atsispindinčių
epistolikoje, kompozitoriaus tekstuose ir dokumentuose.
Gausi dokumentinė ir tyrimų medžiaga struktūrinama,
ją skirstant į pratarmę ir trumpą įžanginę informaciją,
šešias dalis ir priedus.
Leidinys pradedamas svarbiausiomis J. Gruodžio gyvenimo ir kūrybos datomis, bet jų apimtis (šeši puslapiai)
ir faktų gausa skatina kvestionuoti patį pavadinimą. Tai
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koncentruotai pateikti biografiniai duomenys ir kūrinių
sukūrimo datos, atspindintys J. Gruodžio veiklos įvairiapusiškumą ir kūrybos raidą. Taip dar kartą trumpai primenamas kūrėjo nueitas kelias (paminint mažiau žinomus
gyvenimo faktus), bet eliminuojamas pavojus perpasakoti
biografiją, sudaroma palanki terpė autoriams laisvai operuoti faktais, susijusiais su J. Gruodžio veikla.
Jau knygos pradžioje susikuriame / atkuriame vizualinį
kūrėjo portretą. 16–39 puslapiai – tarsi savotiška nedidelė
ekspozicija „J. Gruodžio gyvenimo kelias vaizduose“, iš
kurios atgyja matyti ir visai nauji senų fotografijų vaizdai.
Tad knygos įžanginė dalis – puiki kelionė į gerai žinomą,
bet iš tiesų primirštą lietuvių muzikos klasiko gyvenimo
faktologiją ir vaizdų pasaulį.
Didelę leidinio dalį sudaro Algirdo Ambrazo išsamūs
tekstai, pasižymintys naujumu, objektyviu požiūriu ir
plačiu kultūrinių kontekstų pateikimu. Kaip tik jie ir
išryškina kai kurias J. Gruodžio gyvenimo detales, iki
tol mažiau tyrinėtus kūrybos aspektus, kūrybinius ryšius,
įtakas.
Kitų autorių straipsniai, kuriuose tyrinėjama J. Gruodžio kūryba ir muzikinė veikla, publikuojami antrame
knygos skyriuje. Čia rasime ir jau anapilin išėjusių autorių
(Juliaus Špigelglazo, Leono Povilaičio, Onos Narbutienės),
ir iki šiol aktyviai dirbančių muzikologų Ritos Nomicaitės, Dariaus Kučinsko, Danutės Petrauskaitės, Gražinos
Daunoravičienės mokslinių tyrimų rezultatus. G. Daunoravičienės straipsnis „J. Gruodžio kompozitorių mokykla
ir jos ištakos“ išsiskiria muzikologės tekstams būdingomis
giliomis įžvalgomis, medžiagos gausumu ir aktualumu,
tautiškos mūsų kompozitorių mokyklos paieškomis ir šių
dienų situacijos analize.
Trečiame skyriuje „Informaciniai tekstai“ pateikiama
papildomos, iki tol neskelbtos informacijos apie kompozitorių (jo šeimą, sveikatą), jo kūrybos sklaidą, minėjimus
ir pagerbimą šiandien (Kauno muziejų fonduose turimos
medžiagos apie J. Gruodį apžvalgos).
J. Gruodžio kūrybos ir veiklos, jo indėlio į lietuvių
muzikinę kultūrą tyrinėtojams itin vertingo peno teikia
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knygos trečiame–penktame skyriuose spausdinami kompozitoriaus amžininkų atsiminimai, paties muziko tekstai,
dokumentai ir korespondencija. Čia randame naujų duomenų, skaitytojas turi retą galimybę susipažinti su iki tol
archyvuose gulėjusia medžiaga. Tarp J. Gruodžio rašytų
straipsnių – ir lemtingasis „Muzika turi eiti iš liaudies
liaudžiai“. Ši publikacija palydima knygos sudarytojo
paantrašte „Paskutinis J. Gruodžio straipsnis, jo parašymo aplinkybės ir kontekstas“ ir paaiškinančiu tekstu,
komentarais, išsamiai atskleidžiančiais to meto situacijos
dramatiškumą. Toks publikacijos pateikimas įsupa į to
meto politinius ideologinius verpetus, kuriuose vyko šių
dienų skaitytojui mažai suvokiamos batalijos, vertusios
kūrėjus (o ir visus buvusios Sovietų Sąjungos piliečius) vos
ne kasdien laikyti žmogiškumo egzaminus.
Bene vienintelė vieta „Juozo Gruodžio bibliografija
(1984–2009)“ naujausiame veikale apie J. Gruodį galėjo
būti šiek tiek informatyvesnė. Po tiek metų naudinga būtų
vienoje vietoje paskelbti visą kompozitoriaus bibliografiją.
Bet čia akivaizdus autoriaus sumanymas – skelbti tik naują
ir naujausią informaciją apie J. Gruodį. Kita vertus, gal
tai knygos sudarytojo ir daugelio tekstų autoriaus A. Ambrazo bandymas provokuoti ateities kartų tyrinėjimus?
Ar išvysime J. Gruodžio bibliografiją (2010–2035 m.) ir
kokios apimties ji bus?
Sprendžiant iš knygoje „Juozas Gruodis epochų sankirtose. Straipsniai. Atsiminimai. Dokumentai“ paskelbtų
muzikologų straipsnių, mūsų muzikos klasiko darbai iki
šiol nepraranda aktualumo, o publikuojama faktologinė
medžiaga, straipsniai, dokumentai, atsiminimai ir laiškai
skatina naujus tyrimus.
Nuorodos
1
2
3

Kitas objektas – Juliaus Juzeliūno kūryba.
Išleista Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
2010 metų Lietuvos kompozitorių sąjungos geriausių muzikologinių darbų konkurse už lietuvių muzikinės kultūros
tyrinėjimus (ir konkrečiai už šią knygą) Algirdui Ambrazui
paskirta Onos Narbutienės premija.
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Apie autorius
Gabrielius Alekna (g. 1975) – pirmasis lietuvis, kuriam suteiktas Juilliardo mokyklos Niujorke muzikos menų
daktaro laipsnis. Tarptautinio L. van Beethoveno pianistų
konkurso Vienoje (2005) laureatas, G. Alekna nuolat koncertuoja su pagrindiniais Lietuvos kolektyvais – Nacionaliniu ir Valstybiniu simfoniniais, Lietuvos ir Šv. Kristoforo
kameriniais orkestrais. Austrijoje pianistas yra skambinęs su
Vienos radijo simfoniniu, JAV – su Juilliardo, Baltarusijoje –
su šios šalies Valstybiniu simfoniniu orkestrais. Keturiolikos
konkursų laureatas, pelnęs prizų Hilton Head (JAV), Maria
Canals (Ispanija) ir M. K. Čiurlionio tarptautiniuose konkursuose.
Šiuo metu bendradarbiauja su dukart „Grammy“ apdovanota prodiusere Juditha Sherman ir triskart „Grammy“
apdovanojimui nominuota pianiste Ursula Oppens įrašant
visus Vytauto Bacevičiaus „Žodžius“, kuriuos ketina išleisti
britų kompanija „Toccata Classics“. Parengė ir redagavo kritinį iki tol nepublikuotų V. Bacevičiaus kūrinių fortepijonui
leidimą (Vilnius: LMILC, 2006). Šis leidinys buvo dalis
G. Aleknos daktaro disertacijos, apdovanotos Richardo F.
Frencho prizu už geriausią Juilliardo mokyklos metų disertaciją. Šioje mokykloje G. Alekna taip pat baigė bakalauro
ir magistro studijas, prieš tai studijavo Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje.
Tel. +19175726121
El. p. gabrielius@hotmail.com
Straipsnis įteiktas 2010 05 20
Rytis Ambrazevičius (g. 1961), humanitarinių mokslų
daktaras (2005), KTU profesorius, LMTA docentas. Europos
etnomuzikologų seminaro (ESEM), Europos kognityviųjų
muzikos mokslų draugijos (ESCOM), Tarpdalykinių muzikos tyrimų žurnalo (JIMS) redakcinės kolegijos narys. Baigė
Vilniaus universitetą (1984; fizika), stažavo Švedijoje (1995,
2001) ir Norvegijoje (1997). Parašė monografijas „Etninės
muzikos notacija ir transkripcija“ (1997), „Psichologiniai
muzikinės darnos aspektai“ (2008). Skaitė pranešimus konferencijose (per 70), paskelbė mokslinių straipsnių (per 40)
Lietuvoje ir užsienyje – JAV, Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje,
Graikijoje, Švedijoje, Suomijoje ir kt. Skaitė paskaitas Suomijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Estijoje, intensyvius paskaitų
kursus – Latvijos ir Estijos aukštosiose mokyklose. Moksliniai
interesai apima etnomuzikologijos, muzikos akustikos ir
muzikos psichologijos sritis: lietuvių ir kitų tautų tradicinis
dainavimas (atlikimas, stilistika, suvokimas, transkripcija,
perėmimas); kognityvinė muzikos psichologija; kalbos akustika; matematiniai metodai muzikologijoje. Folkloro grupės
„Intakas“ vadovas, folkroko grupės „Atalyja“ narys.
El. p. rytisam@delfi.lt
Interneto puslapis: http://www.personalas.ktu.lt/~rytambr/
Straipsnis įteiktas 2010 05 20

Vida Bakutytė (g. 1952) – humanitarinių mokslų daktarė (1990), Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji
mokslo darbuotoja. 1975 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją (iki 1992 m. Lietuvos valstybinė konservatorija),
1987 m. – Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto
Menotyros skyriaus teatro istorijos aspirantūrą. Rengiamos „Lietuvos muzikos istorijos“ vieno iš tomų (XIX a.)
sudarytoja ir autorė. Paskelbė straipsnių lietuvių ir užsienio
spaudoje, skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje. Mokslinių interesų sritys: muzikos ir teatro ryšiai,
senojo Vilniaus muzika ir teatras, dramos spektaklių muzika
(istorija ir dabartis).
El. p. v.bakutyte@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2010 04 15
Gražina Daunoravičienė (g. 1955), humanitarinių
mokslų (muzikologija) daktarė (1990), 2008 m. atlikusi habilitacijos procedūrą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
profesorė (2008). Nuo 1979 m. dėsto Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje, 1998–2003 m. buvo Muzikos teorijos
katedros vedėja. Yra gavusi nemažai mokslinių stipendijų
ir stažuočių moksliniam darbui užsienyje: Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje (Rusija), Zalcburgo Mozarteume
(Austrija). Apdovanota Saksonijos žemių kultūros ir mokslo
ministerijos stipendija moksliniam darbui Vokietijoje, taip pat
gavo DAAD stipendiją, buvo pakviesta į Oksfordo universitetą (UK) pagal „Oxford Colleges Hospitality“ programą.
Skaitė pranešimus ir publikavo darbus Lietuvoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Estijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Serbijoje,
Suomijoje, JAV ir kt. Sudarė ir išleido dvi monografijas (2002
ir 2007). Įsteigė ir sudarinėja mokslinį tęstinį žurnalą „Lietuvos muzikologija“ (išleista 10 tomų). Šiuo metu rengia ir
leidžia penkių tomų studijų vadovą „Muzikos kalba“ (pirmieji
du tomai išleisti 2003 ir 2006 m.). Lietuvos mokslo tarybos
narė, Humanitarinių ir socialinių mokslų komisijos narė.
Moksliniai interesai: muzikos žanro ir muzikos formos
problematika, istoriniai kompozicinių technikų modeliai,
XX a. lietuvių muzikos kompozicinės tendencijos.
El. p. daunora@ktl.mii.lt, daunora@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2010 04 20
Laura Kaščiukaitė (g. 1987) Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje baigė muzikologijos bakalauro studijas (2010).
Bakalauro darbo tema – „Praeities muzikos adaptacijos lietuvių neoromantikų kūryboje“ (darbo vadovė prof. habil. dr.
(hp) G. Daunoravičienė). Mokslinių interesų sritys: intertekstualumo teorija, inteksto adaptacijų būdai šiuolaikinėje
lietuvių muzikoje. 2008 m. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje Rygoje (Latvija). Paskelbė muzikos kritikos
straipsnių Lietuvos periodikoje.
El. p. laurute.mail@gmail.com.
Straipsnis įteiktas 2010 06 22
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Darius Kučinskas (g. 1966) – humanitarinių mokslų
daktaras (2002), Kauno technologijos universiteto docentas,
Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos kompozitorių sąjungos (muzikologų sekcijos), Tarptautinės muzikos bibliotekų asociacijos (IAML), Automatinės muzikos kolekcionierių
asociacijos (AMICA) narys, tarptautinio muzikos reikšmės
projekto (ICMS) dalyvis nuo 2001 m. Baigė Lietuvos
muzikos ir teatro akademiją (1993), dirbo Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (1990–2002). Išleido
monografiją „M. K. Čiurlionio fortepijoninės muzikos
tekstas (genezės aspektas)“ (2004) ir parengė „Chronologinį M. K. Čiurlionio muzikos katalogą“ (2007). Paskelbė
mokslo straipsnių (15), skaitė pranešimus tarptautinėse
konferencijose (per 20) Lietuvoje ir užsienyje. Moksliniai
interesai: muzikos tekstologija, muzikos semiotika, notacija ir
muzikos leidybos technologijos, menų sintezės problematika,
daugiausia gilinamasi į M. K. Čiurlionio kūrybą.
Tel. +37061326010
El. p. darius.kucinskas@ktu.lt
Straipsnis įteiktas 2010 01 29
Helmut Loos (g. 1950) Bonoje studijavo muzikos
edukaciją, vėliau Bonos universitete – muzikologiją, meno
istoriją ir filosofiją. Humanitarinių mokslų daktaras (1980),
habilituotas mokslų daktaras (1989). 1981–1989 m. dirbo
jaunesniuoju mokslininku Bonos universiteto Muzikologijos
departamente, 1989–1993 m. vadovavo Rytų Vokietijos
muzikos institutui, 1993–2001 m. buvo Chemnico technologijos universiteto Muzikos istorijos katedros vedėjas ir
profesorius, nuo 2001 m. vadovauja Leipcigo universiteto
Muzikologijos institutui, 2003 m. jam suteiktas Lvovo nacionalinės M. Lysenkos muzikos akademijos honoris causa profesoriaus vardas, 2003–2005 m. buvo Leipcigo universiteto
Istorijos, menų istorijos ir orientalistikos studijų fakulteto
dekanas. 2005 m. išrinktas Pietryčių Europos vokiečių muzikinės kultūros draugijos Miunchene (Gesellschaft für deutsche
Musikkultur im südöstlichen Europa) garbės nariu, periodinių
leidinių „Hudební věda“ (Praha), „Lietuvos muzikologija“
(Vilnius), „Ars & Humanitas“ (Liubliana), „Musicology
Today“ (Bukareštas) ir „Studies in Penderecki“ (Prinstonas,
Naujasis Džersis) tarptautinių redaktorių kolegijų narys.
El. p. hloos@rz.uni-leipzig.de
Straipsnis įteiktas 2009 08 06
Leonidas Melnikas (g. 1957) – habilituotas daktaras,
profesorius. Baigė Sankt Peterburgo konservatoriją (fortepijono ir vargonų specialybes) ir muzikologinę šios konservatorijos doktorantūrą (daktaro disertaciją apgynė 1984 m.).
1986–1987 m. tobulinosi F. Liszto aukštojoje muzikos
mokykloje Veimare. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
dėsto nuo 1983 m.
Daugelio publikacijų, knygų „C. Ph. E. Bachas ir Pabaltijys. Apie brolius Grotthussus“ (Vilnius, 1997), „Muzikos
kultūros ekologija“ (Maskva, 2000), „Muzikos paveldas:
epochų ir kultūrų sankirta“ (Vilnius, 2007), „Lietuvos žydų
muzikinio paveldo pėdsakais“ (Vilnius, 2008) autorius.
Koncertavo daugelyje šalių, muzikavo su įvairiais orkestrais,
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yra fortepijoninio trio „Musica camerata Baltica“ narys.
L. Melniko kompaktinės plokštelės išleistos Lietuvoje, JAV,
Rusijoje, Portugalijoje. Lietuvos muzikų sąjungos tarybos narys, Daugpilio universiteto (Latvija) garbės daktaras (2004).
2007 m. apdovanotas „Auksinio disko“ prizu (Lietuvos
muzikų sąjunga).
Tel. +37052603411
El. p. mmelnikas@hotmail.com
Straipsnis įteiktas 2010 05 30
Vaida Naruševičiūtė (g. 1981) – 2010 m. baigė Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos magistro
strudijas. 2008 ir 2009 m. dalyvavo tarptautiniuose jaunųjų etnochoreologų seminaruose (IPEDAK) Norvegijoje,
2009 m. – Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM)
pogrupio (Sukamieji šokiai – XIX a. poriniai šokiai) susirinkime. Tyrinėjimų sritys – šokio perdavimas, šokio stilius,
tradicinė polka.
Tel. +37068035048
El. p. vaida.naruseviciute@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2010 06 20
Marta Rzepczyńska (g. 1982), muzikos menų magistrė
(2006), Poznanės I. J. Paderewskio muzikos akademijos Muzikos teorijos instituto asistentė. Nuo 2006 m. dėsto muzikos
analizės ir istorijos, įvairių epochų muzikologinės literatūros
ir klausos lavinimo disciplinas. Studijavo pas garsius dabarties
kompozitorius: Toshio Hosokawą ir Gilbertą Amy (2003,
„Centre Acanthes Acanthes à Villeneuve-les-Avignon“,
Prancūzija) bei Lucą Van Hove (2005, „Lemmensintitut
Leuven“, Briuselis, Belgija).
Nuo 2006 m. aktyviai dalyvauja konferencijose Lenkijoje
ir Prancūzijoje, konservatorijoje „à Rayonnement de Rennes“
buvo pakviesta skaityti paskaitą. Mokslinių tyrimų sritys:
šiuolaikinė muzika, lenkų kompozitorių A. Panufniko ir
A. Koszewskio kūryba bei interaktyvumo, intermedijos ir
laiko erdvės šiuolaikinėje chorinėje muzikoje studijos. Šių
tyrimų pagrindu M. Rzepczyńskos mokslo straipsniai pub
likuoti Lenkijoje (2008–2010).
Nuo 2007 m. M. Rzepczyńska bendradarbiauja ir rengia
pasirodymus su „Compagnie Trajectoire“ menininkais iš
Prancūzijos. Taip pat yra sukūrusi projektų su choreografe
ir šokėja Sandrine Robin ir vaizdo menininku, fotografu
Richardu Volante. M. Rzepczyńska dalyvauja tarptautinių
meno ir pedagoginių projektų (International Artistic and
Pedagogical Projects) veikloje.
Tel. +48692745285
El. p. martondine@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2010 02 20
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Atmintinė autoriams
Teikiamų publikuoti straipsnių reikalavimai, jų recenzavimo tvarka
Į žurnalą priimami tokios arba analogiškos struktūros moksliniai straipsniai: įvadas, tyrimų tikslas, objektas, metodas
ir metodikos, gauti rezultatai, išvados arba apibendrinimas, nuorodos, naudotos literatūros sąrašas.
Prieš pagrindinį tekstą turi būti anotacija, kurioje nurodoma: tyrinėjimo objektas, metodas (metodikos), tikslas,
išdėstomi tyrimo rezultatai. Po to išvardijami reikšminiai žodžiai. Anotacija turi būti pateikiama lietuvių ir anglų
(vokiečių) kalbomis.
Straipsnio pabaigoje turi būti pateikiamos nuorodos ir literatūros sąrašas. Po literatūros sąrašo pateikiama santrauka.
Jei straipsnis lietuvių kalba, santrauka rašoma anglų (vokiečių, prancūzų) kalba; užsienio kalba teikiamo straipsnio
santrauka turi būti lietuvių kalba. Santraukos apimtis – 0,5–1 puslapis.
Straipsnio iliustracinė medžiaga (nuotraukos, grafikai, schemos, lentelės ir kt.) turi būti nespalvota, geros kokybės
ir tinkama reprodukuoti. Natų pavyzdžiai turi būti parengti kompiuteriu.
Straipsnius galima teikti lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Apimtis neturėtų viršyti vieno spaudos lanko.
Didesnės apimties straipsnio spausdinimo galimybė aptariama su vyriausiuoju redaktoriumi.
Straipsnio autorius atskirame lape lietuvių ir anglų (vokiečių, prancūzų) kalbomis turi pateikti trumpą savo mokslinę biografiją – nurodyti mokslinį laipsnį ir vardą, svarbiausius darbus, mokslinius interesus, darbovietę, pareigas ir
adresą.
Redakcijai pagal nurodytus reikalavimus parengtą straipsnį autorius turi pateikti spausdintą baltame tipiniame A4
formato popieriuje (1 egz.) ir pridėti kompiuterinę laikmeną su straipsnio įrašu.
Pateiktą straipsnį recenzuoja du redakcinės kolegijos paskirti mokslininkai. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas
straipsnis turi turėti dvi recenzijas – vidinę ir išorinę. Jeigu pateikto straipsnio problematika tarpdisciplininė, privaloma
gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko rekomendacija.
Straipsnis spausdinamas gavus dviejų mokslininkų rekomendacijas.

Bibliografinių nuorodų sistemos reikalavimai
„Lietuvos muzikologijai“ teikiamuose straipsniuose turi būti laikomasi citavimo tvarkos ir bibliografinių nuorodų
sąrašo sudarymo metodikos. Redaktorių kolegija vadovaujasi Osvaldo Janonio instrukcijomis, nurodytomis leidinyje
Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika (pagal Lietuvos standartus LST ISO
690 ir LST ISO 690-2). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. ISBN 9986-19-775-9).
Nuorodose (išnašose) ir literatūros sąraše bibliografiniai duomenys pateikiami originalo rašyba. Dokumentai kirilica nelotyninami (netransliteruojami). Kinų, japonų, arabų ir kitų kalbų šaltiniai nurodomi naudojantis atitinkamais
transliteravimo standartais. Sulotyninti duomenys gali pakeisti vartotuosius originaliame dokumente arba papildyti – tuo atveju suskliausti laužtiniais skliaustais. Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti nurodomo dokumento kalboje
susiklosčiusią praktiką. Pagrindinis nuorodos šaltinis išryškinamas kursyvu.
Tekstinės išnašos įterpiamos į straipsnio tekstą lenktiniuose skliaustuose arba teikiamos kaip pastaba nuorodose
darbo gale. Į tekstą įterptose išnašose nurodomas cituojamo teksto autorius arba antraštė, išleidimo metai ir – jei reikia –
puslapis, pavyzdžiui, (Čiurlionis 1973, 51). Kelių autorių leidinio nuoroda gali būti trumpinama nurodant pirmojo
autoriaus pavardę ir prirašant „et al.“. Nuorodose teikiami bibliografiniai duomenys gali būti nurodomi dvejopai.
Pirmuoju atveju, pavyzdžiui: Tekstas iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškų Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei
rinktinės leidinyje Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Laiškai Sofijai. Parengė Vytautas Landsbergis. Vilnius: Vaga,
1973, p. 51. Antruoju atveju gali būti teikiama vien tik bibliografinė nuoroda laikantis citavimo tvarkos ir literatūros
sąrašo sudarymo metodikos.
Literatūros sąrašas turi būti išdėstytas autorių arba antraščių abėcėlės tvarka. To paties autoriaus darbai rašomi
išleidimo chronologine tvarka.
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Bibliografinės nuorodos sudaromos laikantis šių reikalavimų:
a) po autoriaus pavardės prieš vardą dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis;
b) jei autorius nežinomas, nurodoma antraštė (pavadinimas);
c) jei antraštės nėra, ji keičiama pirmaisiais žodžiais, reiškiančiais baigtinę mintį; po jų dedamas daugtaškis;
d) toliau eina antraštė – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba;
e) prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašoma „In“ arba „Iš“; šaltinio antraštė išryškinama kursyvu.
f) jei esama antraštės, t. y. antraštę paaiškinančių duomenų (informacija apie leidinio tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus),
jie teikiami po antraštės; prieš paantraštę dedamas dvitaškis;
g) leidinio rengėjų (redaktorių, vertėjų ir pan.) nurodyti neprivalu, tačiau jie gali būti nurodomi po antraštės;
h) būtini bibliografijos elementai yra išleidimo duomenys – originalo kalba rašomi duomenys: vieta, leidėjas, metai;
i) po leidinio išleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaškis (kai leidėjas nenurodomas, dedamas kablelis); po
dvitaškio toliau rašomas leidėjas, esant keliems leidėjams – išryškintasis arba pirmasis leidėjas; po leidėjo įvardijimo
dedamas kablelis;
j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tęstinių ar periodinių leidinių numerių, tomų ir pan. nuorodoms, po
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l) toliau įrašomas knygą, daugiatomius arba serialinius leidinius identifikuojantis standartinis numeris – ISBN,
ISMN ar ISSN; po jų nuorodos dedamas taškas; standartinis numeris neprivalomas nurodant knygų, daugiatomių
arba serialinių leidinių dalis (straipsnius ir pan.);
m) cituojant arba nurodant elektroninius dokumentus, būtina nurodyti leidinio autorių, antraštę, elektroninį
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Nr. 11 [žiūrėta 2007 m. lapkričio 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.mxl.lt/lt/classical/info/251>.

