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kronika. 2012−2013

Leidiniai

MonogRaFijoS, RinktinėS
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). jo laikas ir mūsų laikas. His time and our time (su 

2 cd). Sudarytojos gražina daunoravičienė, Rima Povilionienė. Vilnius, 2013. 688 p. 
 iSBn 978-609-8071-11-5 
Rima Povilionienė. Musica mathematica: tradicijų sąveika ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje. Vilnius, 

2013. 256 p. iSBn 978-609-8071-10-8
eglė Šeduikytė-korienė. Lietuvos vargonų menas. XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė. Vilnius, 2012. 

302 p. iSBn 978-8071-04-7
aldona adomaitytė, algis Mažeika. Raiškusis aktoriaus judesys. Vilnius, 2012. 399 p. 
 iSBn 978-609-8071-07-8
daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Kadu buva, kadujo. Sutartinių pradžiamokslis (su cd). Vilnius, 2012. 

143 p. iSBn 978-609-8071-08-5

MokSliniai žuRnalai
Lietuvos muzikologija. XiV. Vilnius, 2013. 223 p. iSSn 1392-9313
Lietuvos muzikologija. Xiii. Vilnius, 2012. 215 p. iSSn 1392-9313
Ars et praxis. i. Vilnius, 2013. 213 p. iSSn 2351-4744

PRaneŠiMų RinktinėS
Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas. Xiii. Vilnius, 2013. iSSn 2351-5155
Muzikos komponavimo principai: muzikos ir vaizduojamųjų menų sąsajos. Xii (su cd). Vilnius, 2012. 

199 p. iSBn 978-609-8071-09-2
(Re)vision: heroism. Materials of the international conference of young Theatre critics. Vilnius, 27–

29 September 2012. Vilnius, 2013. 58 p. iSBn 978-609-8071-13-9 
When theatre talks about theatre. Materials of the international Theatre Studies Students’ conference. 

Vilnius, 29 September–1 october 2011. Vilnius, 2012. 92 p. iSBn 978-609-8071-06-1

natoS
Kur nuneš mus daina. Romantinės dainos ir arijos. Sudarė ir parengė natalija katilienė. Vilnius, 2013. 

19 p. iSMn 979-0-706210-49-0 
andrius Puplauskis. Pirštų technikos lavinimo pratimai fagotininkams. Vilnius, 2013. 20 p. iSMn 979-

0-706210-50-6 
nijolė Bogutaitė-dėdinienė. Lietuvių dainos fortepijonui. nesudėtingas pedagoginis repertuaras. Vil-

nius, 2013. 55 p. iSMn 979-0-706210-51-3
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kita
Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2012 metai. Rektoriaus prof. zbignevo ibelgaupto ataskaita. Vil-

nius, 2013. 95 p. iSSn 2335-7843
gabrielė labanauskaitė. Naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje. daktaro diserta-

cijos santrauka. Vilnius, 2013. 67 p.
Vita česnulevičiūtė. Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje. daktaro diser-

tacijos santrauka. Vilnius, 2012. 59 p. 

konferencijos

Metinė lMta konferencija „Mokyklos samprata lietuvos meno kontekstuose“, skirta lMta 
80-mečio jubiliejui (2013 m. balandžio 24 d.).

tarptautinis etninės muzikos teorijos ir praktikos seminaras / international Seminar on the Theory 
and Practice of ethnical Music „nordtrad 2013 Harmony: in and Beyond Sound“ (2013 m. 
gegužės 15−20 d.). 

trečioji tarptautinė jaunųjų teatro kritikų konferencija „Politika(i) vs. teatras“ (2013 m. rugsėjo 
26−28 d.).

tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio teatro pridėtinė vertė: kam šiandien reikalingas tea-
tras“ (2013 m. spalio 1−2 d.). 

13-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas“, 
skirta kompozicijos katedros 80-mečiui, organizuota kartu su lietuvos kompozitorių sąjunga 
(2013 m. spalio 16–18 d.).

kartu su tarptautine muzikologų draugija (international Musicological Society / iMS) surengta tarp-
tautinė muzikologų konferencija „Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos“ 
(2013 m. rugsėjo 4−7 d.) ir pirmojo tarptautinio muzikologų konkurso „tarpdalykiniai muzikos 
tyrimai: naujos prieigos, metodai ir koncepcijos“ (Interdisciplinary studies in music. New approaches, 
methods and conceptions) finalas. Šie du renginiai tapo svarbiausiais 80-metį pažyminčios lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos jubiliejinės programos moksliniais įvykiais.

Disertacijos

gabrielė labanauskaitė. „naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje“ (humanitari-
niai mokslai, menotyra (03 H), teatrologija (H 330)). Mokslinė vadovė prof. dr. aušra Martišiū-
tė-linartienė. disertacija ginta lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2013 m. gruodžio 19 d.

jonas Vilimas. „grigališkojo choralo tradicijos bruožai lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (XV−XViii 
amžių atodangos ir rekonstrukcijos bandymas)“ (humanitariniai mokslai, istorija (05 H)). diser-
tacija ginta eksternu Vilniaus universitete 2012 m. birželio 28 d.

Vita česnulevičiūtė. „Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje“ (humanita-
riniai mokslai, menotyra (03 H), muzikologija (H 320)). Mokslinė vadovė prof. habil. dr. gražina 
daunoravičienė. disertacija ginta lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2012 m. gruodžio 20 d.
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magistro, bakalauro darbai

MuzikoS teoRija iR kRitika 
Magistro darbai 
laura kaščiukaitė. „Minimalizmas: komponavimo doktrina ir praktika lietuvoje“ (darbo vad. prof. 

habil. dr. gražina daunoravičienė), 2012.
laura Mackevičiūtė. „chorų „Vilnius“, „jauna muzika“ ir „Brevis“ repertuaro strategijos 2009−2010 

metais“ (darbo vad. doc. dr. judita žukienė), 2012.
jurgis Paliauka. „Bazinės struktūros ir jų sklaidos strategijos lietuvių kompozitorių kūriniuose“ (darbo 

vad. prof. habil. dr. gražina daunoravičienė), 2012.

Bakalauro darbai
Rasa aukštuolytė. „Psichosomatiniai santykiai styginių kvartete. Rolių teorijos adaptacija ir lyderystės 

fenomeno analizė“ (darbo vad. lina navickaitė-Martinelli), 2013.
joana juodvalkytė. „lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų kultūra: nepriklausomybės metų orkes-

trų veiklos bruožai“ (darbo vad. prof. dr. jonas Vytautas Bruveris), 2013.
jurgita kisieliūtė. „džiazo kritikos problematika amerikiečių autorių darbuose XX amžiaus antroje 

pusėje“ (darbo vad. dr. jonas Vilimas), 2013.
gedmintė Samsonaitė. „Muzikos poveikis nebyliojo filmo recepcijai: šiuolaikiniai garso takeliai 

c. t. dreyerio filmui ‘la Passion de janne d’arc’“ (darbo vad. doc. dr. antanas kučinskas), 2013. 
ilmė Vyšniauskaitė. „garsas tarpdisciplininiame mene: šiuolaikinė niujorko garso meno scena“ (darbo 

vad. doc. dr. Rūta Stanevičiūtė), 2013.
karolina juodelytė. „Religiškumo problematika naujojoje religinėje lietuvių muzikoje vargonams“ 

(darbo vad. dr. jonas Vilimas), 2012.
agnė krasnodomskytė. „lyderio ir kitų ansamblio narių sąveika lietuvos džiazo grupėse“ (darbo vad. 

doc. zita kelmickaitė), 2012.
nerdinga letulė. „improvizaciškumo apraiškos Fausto latėno koncertinėje muzikoje“ (darbo vad. dr. 

Vytautė Markeliūnienė), 2012.
audronė Motiejūnaitė. „gatvės šokių elementai žymesniuose lietuvoje statytuose šiuolaikinio šokio 

spektakliuose“ (darbo vad. dr. laima Budzinauskienė), 2012.
aistė Valentaitė. „kvodlibeto kompozicinių principų sklaida XX amžiaus koliažuose“ (darbo vad. doc. 

dr. audra Versekėnaitė), 2012.

etnoMuzikologija
Magistro darbai
justė jakimavičiūtė. „Suvalkijos instrumentinio muzikavimo savitumai“ (vad. doc. evaldas Vyčinas), 

2013.
kristina Stankevičienė. „‘užneriokės’ dainininkės čiobiškio apylinkių etnokultūrinėje terpėje: 

sava / svetima“ (vad. prof. habil. dr. daiva Vyčinienė), 2013.
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goda Satkauskaitė. „dzūkų tradicinis dainavimas: objekto ir kontekstų sąveika“ (vad. prof. habil. dr. 
daiva Vyčinienė), 2013. 

ieva Rutytė. „dabartinių Mažosios lietuvos gyventojų tapatybė ir jos raiškos būdai“ (vad. prof. habil. 
dr. daiva Vyčinienė), 2012.

Bakalauro darbai
ana Babuškina. „karvojus lietuvių ir kaimyninių tautų vestuviniuose papročiuose ir dainose“ (vad. prof. 

habil. dr. daiva Vyčinienė), 2013. 
linas Savulionis. „Vieciūnų kaimo dainuojamoji tradicija“ (vad. doc. dr. Rimantas astrauskas), 2012.
Margarita lebedeva-Moisejeva. „ortodoksų giedojimas nacionaliniu aspektu: sąsajos su tradicine 

muzika“ (vad. doc. dr. Rimantas astrauskas), 2012. 

Meno iStoRija iR teoRija 
teatro studijų magistro darbai
austėja adomavičiūtė. „Mitas, tragedija ir tragiškasis herojus šiuolaikiniame režisūriniame diskurse“ 

(darbo vad. doc. dr. Rasa Vasinauskaitė), 2013.
Milda Brukštutė. „Metateatriškumo formos šiuolaikiniame lietuvos teatre“ (darbo vad. doc. dr. Šarū-

nė trinkūnaitė), 2013. 
Sigita ivaškaitė. „kūno performatyvumas šiuolaikiniame teatre“ (darbo vad. prof. dr. Ramunė Marcin-

kevičiūtė), 2013.
ugnė kačkauskaitė. „Šiuolaikinio teatro politiškumas. Socialumo, seksualumo ir ideologijos apraiškos 

lietuvos scenoje“ (darbo vad. doc. dr. Rasa Vasinauskaitė), 2013.
Monika Meilutytė. „Prasmės (de)konstravimo strategijos gintaro Varno režisūroje“ (darbo vad. doc. 

dr. Rasa Vasinauskaitė), 2013.
aurimas Minsevičius. „Scenografija kaip ženklų sistema. ikoniškumas ir simboliškumas oskaro kor-

šunovo teatre“ (darbo vad. doc. dr. Šarūnė trinkūnaitė), 2013.
dovilė Statkevičienė. „teatras kaip komunikacinė sistema. lietuvos nacionalinio dramos teatro 

72-asis–73-iasis sezonai“ (darbo vad. Vaidas jauniškis), 2013.

teatro studijų bakalauro darbai
Saulė čaplikaitė. „Benas Šarka. lietuviškojo teatro alternatyva“ (darbo vad. Vaidas jauniškis), 2013.
Rima jūraitė. „Richardo Wagnerio operų režisūros problematika. eimunto nekrošiaus „Valkirijos“ 

atvejis“ (darbo vad. doc. dr. Rasa Vasinauskaitė, konsultantė junija galejeva), 2013. 
aušra kaminskaitė. „absurdo teatro estetika oskaro koršunovo oberiutų trilogijoje“ (darbo vad. doc. 

dr. Ramunė Balevičiūtė), 2013. 
laura Mondrytė. „naujosios medijos teatre: skaitmeninio vaizdo ir šiuolaikinio teatro sąveika“ (darbo 

vad. prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė), 2013.
karolina Remeikaitė. „nacionalumo samprata šiuolaikiniame lietuvių teatre: nacionalinės dramaturgi-

jos interpretacijos“ (darbo vad. doc. dr. Šarūnė trinkūnaitė), 2013. 
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kinotyros bakalauro darbai
ieva joniškytė. „Franzo kafkos kūrinių ekranizacijos“ (darbo vad. živilė Pipinytė), 2013.
dovilė juozapavičiūtė. „Postmodernistinis brolių coenų kinas“ (darbo vad. Rasa Paukštytė), 2013. 
agnius Mečkovskis. „Postmodernioji estetika davido lyncho kūryboje“ (darbo vad. doc. dr. Renata 

Šukaitytė), 2013.
aistė Račaitytė. „Magiškojo realizmo elementai algimanto Puipos kūryboje“ (darbo vad. živilė Pipi-

nytė), 2013. 
agata Varnaitė. „Maskulinizmas (arba vyriškumas) Pedro almodovaro filmuose“ (darbo vad. doc. dr. 

Renata Šukaitytė), 2013.

Parengė Silvija Vosyliūtė, Laima Budzinauskienė
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apie autorius 

RaMunė BaleVičiūtė (g. 1981) − humanitarinių mokslų daktarė, teatrologė ir teatro kritikė, 
lietuvos ir muzikos teatro akademijos docentė, Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja. Be moks-
lo straipsnių, mokslo ir meno sklaidos publikacijų, ji yra išleidusi dvi monografijas Henrikas Ka
činskas (2006) ir Rimas Tuminas: teatras, tikresnis už gyvenimą. Žaidimas Rimo Tumino teatre (2012). 
Ramunė Balevičiūtė taip pat yra žurnalo Lietuvos scena vyriausioji redaktorė.

 ramune.baleviciute@gmail.com

jonaS VytautaS BRuVeRiS (g. 1939) – muzikologas, menotyros kandidatas (1973), humani-
tarinių mokslų daktaras (1993), lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedros 
profesorius. 1965 m. baigė lietuvos valstybinę konservatoriją, 1969 m. – leningrado konserva-
torijos aspirantūrą. 1981−1984 m. dėstė Bratislavos universitete. lietuvos F. Schuberto draugijos 
primininkas (nuo 1993). Parašė monografinę apybraižą Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1973), 
knygą Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (2000), sudarė knygas Čiurlioniui – 100 (1977), 
Kiprui Petrauskui – 100 (1988), Birutė Almonaitytė (1999). Paskelbė straipsnių apie lietuvių ir už-
sienio muziką, dalyvavo tarptautinėse konferencijose lietuvoje ir užsienyje. 2012 m. apdovanotas 
ordino „už nuopelnus lietuvai“ karininko kryžiumi. 

 jonasvytas@takas.lt

laiMa BudzinauSkienė (g. 1972) 1995 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė mu-
zikologijos bakalauro, 1996 m. – muzikologijos magistro studijas (darbų vadovė doc. dr. jūratė 
gustaitė). 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų srities (menotyra, muzikologija) daktaro diser-
taciją „XViii a. pabaigos–XiX a. lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras“ (darbo vadovė 
dr. j. trilupaitienė). 1996−2002 m. – nacionalinės M. k. čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytoja, 
nuo 2002 m. – lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, nuo 2010 m. – lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos lektorė, nuo 2012 m. – Muzikos istorijos katedros vedėja. l. Budzi-
nauskienė yra parašiusi per 15 mokslo straipsnių, skaitė pranešimus lietuvos ir tarptautinėse kon-
ferencijose, 2007−2012 m. buvo žurnalo Menotyra muzikologijai skirto numerio sudarytoja, nuo 
2013 m. – žurnalo Ars et praxis atsakingoji redaktorė ir sudarytoja. nuo 2012 m. – lietuvos kom-
pozitorių sąjungos narė. l. Budzinauskienės mokslinių tyrimų objektas – XViii−XiX a. lietuvos 
muzikos istorija, muzikiniai rankraščiai, personalijos, bažnytinių kapelų veikla ir repertuaras. 

 laimab72@gmail.com

jūRatė daugėlienė – Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros dok-
torantė, asistentė. 1988 m. su pagyrimu baigusi ltSR Valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos 
ir teatro akademija) įgijo muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybę. 2006 m. su pagyrimu 
baigė muzikos magistro studijas Šiaulių universitete. Paskelbė publikacijų mokslo darbų žurnaluose, 
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skaitė pranešimus lietuvoje ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje. yra mokytoja 
ekspertė, koncertmeisterė metodininkė. Mokslinių interesų sritys: muzikinis ugdymas, muzikos 
improvizacija, kūrybiškumo ugdymas.

 djulith@gmail.com

Melita diaMandidi yra lMta docentė. greta individualių paskaitų Bendrojo fortepijono 
katedroje veda teorinius-interpretacinius seminarus koncertmeisterio katedros magistrantams. 
Parengė mokymo priemones Akompanimento chrestomatija, Fortepijono chrestomatija vokalistams, 
Fortepijono ansamblio chrestomatija, paskelbė fortepijono ir koncertmeisterio dėstymo metodikos 
straipsnių lMta leidiniuose. M. diamandidi mokslinės-metodinės veiklos kryptys yra glaudžiai 
susijusios su pedagogine bei koncertine koncertmeisterio veikla. koncertinės veiklos partneriai – 
žymus lietuvos dainininkai. Surengti koncertai lietuvoje, užsienio šalyse – europos ir nVS šalyse, 
jaV, kanadoje, australijoje. lietuvos radijo ir televizijos fonduose yra per 250 koncertmeisterės 
M. diamandidi įrašų, išleistos cd kompaktinės plokštelės. 

 d-melita@hotmail.com

giedRė gaBnytė – pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, menų ir muzikos edukologijos ma-
gistrė. Šiuo metu dirba lMta Pedagogikos katedroje, yra šios katedros docentė, taip pat Šiaulių 
universiteto Muzikos pedagogikos katedros doktorantė. g. gabnytė yra paskelbusi publikacijų 
lietuvos ir užsienio leidiniuose, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose renginiuose euro-
poje. Mokslinių interesų sritis – muzikinis ugdymas, jaunojo pianisto ugdymo ypatumai.

 ggabnyte@yahoo.com

juRgiS juozaPaitiS (g. 1986) 2005 m. baigė nacionalinę M. k. čiurlionio menų mokyklą ir įstojo 
į lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. P. Radzevičiaus alto klasę. 2009 m. baigė bakalauro, 
2011 m. – lMta magistrantūros studijas. Šiuo metu studijas tęsia lMta meno doktorantūroje 
(vadovės – prof. j. kaliūnaitė ir dr. V. Markeliūnienė). 2006−2007 m. stažavosi nacionalinėje Pary-
žiaus muzikos ir šokio konservatorijoje (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris) prof. P. H. Xuereb alto klasėje bei a. Meunier kamerinio ansamblio klasėje. altininkas dažnai 
koncertuoja kaip solistas ir kamerinės muzikos atlikėjas. kaip solistas yra grojęs su lietuvos kame-
riniu orkestru, lMta studentų simfoniniu orkestru, koncertavęs su čiurlionio styginių kvartetu, 
dalyvavęs daugelyje meistriškumo kursų lietuvoje ir užsienyje. yra lietuvos kamerinio orkestro 
ir trio „claviola“ narys. jurgis juozapaitis yra pelnęs 13-os tarptautinių bei respublikinių konkursų 
laureato diplomus. 2011, 2012 m. buvo apdovanotas lR prezidentės d. grybauskaitės padėkos raštu, 
2012 m. − lietuvos kultūros ministerijos įsteigta jaunojo muzikos atlikėjo premija.

 jurgisju@gmail.com

eglė kižytė-RaMonienė (g. 1986) 2010 m. baigė fortepijono magistro studijas lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje (lMta), tais pačiais metais įstojo į lMta koncertmeisterio speciali-
zacijos meno doktorantūrą. aktyviai dalyvauja muzikiniame gyvenime ir kaip solistė, ir kaip įvairių 
ansamblių narė, yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė, įvairių meistriškumo 
kursų bei festivalių dalyvė. 2007 m. studijavo Conservatorio di Musica „Licinio Refice“ Frosinone 
(italija) pagal erasmus / Socrates mainų programą. 2009 m. pagal tą pačią programą atliko praktiką 
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Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (Prancūzija). 2012 m. dalyvavo lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje vykusioje mokslinėje metodinėje konferencijoje „akompanimento 
meno nūdienos aktualijos ir ateities vizijos“ (pranešimo tema „komiškumo elementų raiška voka-
liniame cikle: d. Šostakovičiaus „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109“). 2013 m. parengė pra-
nešimą tarptautiniam erasmus iP projektui „european liedforum Vilnius 2013“ tema „aspects 
of humor in the vocal cycles of the twentieth century“. tyrimų sritis – satyros, ironijos, parodijos 
raiška XX a. vokaliniuose cikluose, teksto ir muzikos sąveika.

 egle_kizyte@yahoo.com

Rūta liPinaitytė (g. 1978) studijavo smuiką Vilniuje, Malmėje, Paryžiuje ir taline. Smuikininkė 
yra daugelio respublikinių bei tarptautinių smuikininkų bei kamerinės muzikos konkursų laureatė. 
kaip solistė grojo su drezdeno, Brno, kataro filharmonijų, kroatijos radijo simfoniniais orkes-
trais, lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kameriniu orkestru „kremerata Baltica“, lietuvos, 
Šv. kristoforo ir talino kameriniais orkestrais, lietuvos ir estijos muzikos akademijų simfoniniais 
orkestrais. Rūtos lipinaitytės kaip ansamblininkės veikla yra neatsiejama nuo orkestro „kremera-
ta Baltica“ (įkūrėjas ir meno vadovas gidonas kremeris), kuriame ji groja nuo orkestro įkūrimo 
1998 metais. akademinė smuikininkės veikla yra susijusi su estijos ir lietuvos muzikos ir teatro 
akademijomis. 2005−2008 m. taline ji dirbo pedagoginį darbą − vedė smuiko meistriškumo kursus. 
2008 m. apgynė darbą orkestrinio muzikavimo ir interpretacijos tema, už kurį estijos muzikos ir 
teatro akademija jai suteikė menų daktaro (Phd) laipsnį. nuo 2012 m. Rūta lipinaitytė yra lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos lektorė.

 rlipinaityte@gmail.com

lina naVickaitė-MaRtinelli (g. 1978) yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė, 
Meno ir mokslo doktorantūros skyriaus vedėja. Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro 
disertaciją rengia Helsinkio universitete (Suomija). kaip muzikos kritikė įvairiuose kultūros lei-
diniuose yra publikavusi per 100 recenzijų ir straipsnių. 2002–2007 m. buvo žurnalo Muzikos ba
rai redaktorė, šiuo metu – mokslinio recenzuojamo žurnalo IF – Journal of ItaloFinnish Studies 
vyr. redaktorė, keleto akademinių rinktinių sudarytoja ir redaktorė. autorės knyga Pokalbių siuita: 
32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną (Vilnius: Versus aureus, 2010) lietuvos kom-
pozitorių sąjungos geriausių muzikologijos darbų konkurse apdovanota onos narbutienės premija 
už novatoriškus atlikimo meno tyrimus. Mokslinių linos navickaitės-Martinelli tyrimų objektas – 
muzikos interpretacija. nuo 2004 m. ji skaitė pranešimus daugiau kaip dvidešimtyje seminarų ir 
konferencijų įvairiose europos šalyse, paskelbė mokslo straipsnių tarptautiniuose mokslo žurna-
luose ir straipsnių rinktinėse. daugiau informacijos žr. http://linamartinelli.wordpress.com

 lina.martinelli@lmta.lt

lolita jolanta naVickienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentė, metodinių publikacijų muzikos pedagogikos 
tema autorė; nėščiųjų ir kūdikių muzikinio ugdomojo sveikatinimo mokyklėlės „Sveikutis“ vadovė. 
Moksliniai interesai: prenatalinis muzikinis ugdymas, nėščiųjų ir kūdikių muzikinis sveikatinimas, 
ankstyvasis muzikinis ugdymas, muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje.

 lolita.jolanta.navickiene@gmail.com
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alVydaS noReika – lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo 
darbuotojas, lietuvos muzikos ir teatro akademijos Filosofijos ir kultūros mokslų katedros docen-
tas, dėsto filosofijos kursą bakalaurams. 2008 m. apgynė humanitarinių mokslų filosofijos kryp-
ties daktaro disertaciją „Bendrieji metodologiniai Vytauto kavolio kultūros sociologijos princi-
pai“. Paskelbė 14 mokslinių straipsnių, prisidėjo rengiant Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltinių 
iii tomą (2011), sudarė vieną leidinį (2011), 2003 m. parengė filosofijos kurso metodinę priemo-
nę (su bendraautore l. jakavonyte). Mokslinių interesų sritys: lietuvių išeivių filosofija, socialinių 
mokslų filosofija, Vakarų filosofijos istorija, civilizacijų teorija, kultūros sociologija, meno sociologi-
ja, populiariosios kultūros studijos ir sociologiškai orientuota socialinė psichologija. 
alvydasn@gmail.com

jolanta PataMSienė (g. 1947) mokėsi M. k. čiurlionio meno mokykloje, mokytojų i. Vasi-
liauskaitės ir e. gedgaudo fortepijono klasėse, studijavo ir 1970 m. baigė lietuvos valstybinės 
konservatorijos (dabar lMta) prof. j. karnavičiaus fortepijono klasę. j. Patamsienė nuo 1969 m. 
dirba lMta Styginių ir Solinio dainavimo katedrų koncertmeistere, nuo 1971 m. – ir Bendrojo 
fortepijono katedros pedagoge; nuo 1992 m. – docentė. yra B. dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos mokytoja ekspertė. kaip solistė bei koncertmeisterė j. Patamsienė surengė bei dalyvavo 
daugiau kaip 800 koncertų, respublikinių bei tarptautinių festivalių, konkursų. ji yra tarptautinio 
pianistų konkurso kišiniove (Moldova) ir kamerinių ansamblių konkurso Vilniuje laureatė. ilgus 
metus bendradarbiavo su nacionalinės filharmonijos bei kitais solistais (g. apanavičiūte, V. Baku, 
V. Bičkute, a. čipliu, e. Pamakščiu, e. Vasilevskiu, d. Sadausku, a. Stasiūnaite ir kt.). nuo 1990 m. 
yra vyrų choro „Sakalas“ koncertmeisterė. Su choru koncertavo daugelyje lietuvos miestų bei 
miestelių, taip pat austrijoje, danijoje, italijoje, lenkijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje. išleista kasetė, 
dvigubas cd, nemažai įrašų yra radijo ir televizijos fonduose. j. Patamsienė dažnai rengia studentų 
koncertus. Studentai aktyviai dalyvauja įvairiuose katedros koncertuose, tarptautiniuose festiva-
liuose, rengia rečitalius, dalyvauja projektuose. nuo 1995 m. studentai sėkmingai atstovavo lMta 
devyniuose tarptautiniuose Baltijos šalių muzikos akademijų studentų fortepijoninės muzikos fes-
tivaliuose (klaipėda, Ryga, Vilnius, talinas). geriausiems studentams docentė dėstė pedagoginės 
praktikos kursą, kurį baigę studentai įgijo bendrojo fortepijono mokytojo specializaciją. už dalyva-
vimą konkursuose, festivaliuose, projektuose doc. j. Patamsienė gavo kultūros ministerijos padėkos 
raštų, daugybę įvairių įstaigų, organizacijų padėkos raštų ir tarptautinių sertifikatų.

 jolantaptmsn@gmail.com

eglė Šeduikytė-koRienė (g. 1971) 1990 m. įgijo fortepijono specialybę M. k. čiurlionio 
menų mokykloje (Rima karosaitė), 2001 m. baigė vargonų specialybės magistro studijas (Bernar-
das Vasiliauskas, Balys Vaitkus); 2003 m. baigusiai meno aspirantūrą (leopoldas digrys) lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje buvo suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis. 2008 m. apgy-
nė disertaciją „Vargonų menas lietuvoje XiX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargo-
nų mokyklos susiformavimas“ (vadovas prof. habil. dr. leonidas Melnikas, lMta) ir įgijo huma-
nitarinių mokslų daktaro laipsnį. nuo 2011 m. dirba lektore lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 
vadovauja įvairių specialybių magistrantų tiriamiesiems darbams, taip pat Vilniaus universiteto 
kultūros centre (nuo 2001). koncertavo vargonų muzikos festivaliuose, dalyvavo meistriškumo 
kursuose Švedijoje, Vokietijoje, olandijoje, lietuvoje, su Vu kamerinės muzikos ansambliu įrašė 
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cd (2004), padarė įrašų lietuvos radijui. yra lietuvos muzikos istorijos ii knygos Nepriklauso
mybės metai 1918–1940 (2009) bendraautorė. Parašė monografiją Lietuvos vargonų menas: XIX a. 
pabaiga–XX a. pirmoji pusė (Vilnius: lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012). dalyvauja tarp-
tautinėse mokslinėse konferencijose, skelbia straipsnius mokslinėje spaudoje. Mokslinių interesų 
sritis – lietuvos vargonų menas: profesinis vargonininkų parengimas, pedagoginiai ir metodiniai 
principai, bažnytinio ir koncertinio vargonavimo specifika. eglė Šeduikytė-korienė yra lietuvos 
kompozitorių sąjungos narė (nuo 2012), jono žuko vargonininkų konkurso organizacinio komite-
to narė (nuo 2006). daugiau informacijos žr. http://www.vargonai.lt/koriene.htm

 egle.korys@gmail.com

ŠaRūnė tRinkūnaitė (g. 1976) yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė (Meno isto-
rijos ir teorijos katedra) ir lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja (Muzikos ir teatro 
istorijos skyrius). 2007 m. apgynė daktaro disertaciją „Sceninė lietuviškosios istorinės pjesės inter-
pretacija 1904–1940 m.“ Pagrindiniai jos mokslinių interesų objektai yra lietuvių teatro istorija ir 
metodologija, naujasis istorizmas, šiuolaikinio teatro teorija ir praktika. ji yra daugybės mokslinių 
straipsnių ir meno bei mokslo populiarinimui skirtų publikacijų autorė. 

 sarune_tri@yahoo.com

BalyS VaitkuS (g. 1963) lietuvos muzikos ir teatro akademijoje su pagyrimu baigė fortepijono ir 
vargonų klases (1985), 1994 m. – vargonų aspirantūrą liubeko aukštojoje muzikos mokykloje, nuo 
2011 m. yra lMta meno doktorantas. tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų latvijoje 
(1984), čekijoje (1989), Vokietijoje (1993) ir lietuvoje (1995) laureatas bei prizininkas. Stažavo 
Prahos menų akademijoje (1988–1989, 2007–2008), Académie de Sablé (2008), Hagos karališko-
joje konservatorijoje (2013), leipcigo universiteto Muzikologijos instituto istorinių muzikos ins-
trumentų muziejuje (2013). 1989–1999 m. dėstė vargonų specialybę lMta Vargonų ir klavesino 
katedroje. Šiuo metu – lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblio „Musica humana“ vargoni-
ninkas ir klavesinininkas. koncertuoja kaip solistas su lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoni-
niais orkestrais, chorais. dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles, tarp kurių – cd „lietuvos 
istoriniai vargonai“ (2008). Paskelbė muzikos kritikos straipsnių lietuvos periodikoje. Mokslinių 
interesų sritis – baroko muzikos atlikimas, dinaminės klavesino galimybės. 

 balys.vaitkus@lmta.lt

audRa VeRSekėnaitė (g. 1976) − humanitarinių mokslų daktarė (2006), lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos docentė (nuo 2008), Muzikos teorijos katedros vedėja (nuo 2008), Šiaurės ir 
Baltijos šalių muzikos teorijos tinklo organizacinės tarybos narė (nuo 2010). lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Muzikos teorijos katedroje dėsto nuo 2004 metų. Stažavo Helsinkio universitete 
(2003), dalyvavo tarptautinėse konferencijose (lietuvoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, lat-
vijoje), paskelbė mokslinių straipsnių lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių interesų sritys: XX–XXi a. 
muzikos formos, kompozicinių technikų, intertekstualumo aspektai.

 audra.versekenaite@lmta.lt

apie autoriusPrieDai



205Ars et  prAxIs  2013  I



about the authors

RaMunė BaleVičiūtė (b. 1981), Phd, is a theatre scholar and critic. She is an associate pro-
fessor at the lithuanian academy of Music and Theatre and the head of the department of art 
History and Theory. in addition to her scientific articles and publications on the spread of science 
and art, she has released two monographs: Henrikas Kačinskas (2006) and Rimas Tuminas: teatras, 
tikresnis už gyvenimą. Žaidimas Rimo Tumino teatre [Rimas tuminas: Theatre More Real Than life. 
Play in Rimas tuminas’ Theatre] (2012). Ramunė Balevičiūtė is also the chief editor of the main 
lithuanian theatre magazine Lietuvos scena. 

 ramune.baleviciute@gmail.com

jonaS VytautaS BRuVeRiS (b. 1939) – musicologist, candidate in art research (1973), doctor 
of humanities (1993), professor at the lithuanian academy of Music and Theatre. He graduated 
from the lithuanian State conservatory in 1965, and continued with post-graduate studies at the 
then leningrad conservatory. in 1981−1984 he taught at the university of Bratislava. He served as 
the chairman of the lithuanian Franz Schubert Society since 1993. He has written a monograph 
titled Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1973), a book – Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 
[The lithuanian national opera and Ballet Theatre] (2000), and has been involved in the compila-
tion of the books Čiurlioniui – 100 [The centenary of čiurlionis] (1977), Kiprui Petrauskui – 100 
[The centenary of kipras Petrauskas] (1988), and Birutė Almonaitytė (1999). He has submitted ar-
ticles on lithuanian and foreign music, participated in international conferences in lithuania and 
abroad. in 2012 he was awarded the officer’s cross of the order for Merits to lithuania. 

 jonasvytas@takas.lt

laiMa BudzinauSkienė (b. 1972) graduated from the lithuanian academy of Music and Thea-
tre in 1995 with a Bachelor’s degree in Musicology, and in 1996 she continued with her Master stud-
ies in musicology (supervisor assoc. Prof. dr. jūratė gustaitė). in 2000 she defended her doctoral 
dissertation in humanities (art research, musicology) on “late 18th-century–19th-century lithua-
nian church capellas. activities and repertoire” (supervisor dr. j. trilupaitienė). From 1996−2002 
she was a senior teacher at the national M. k. čiurlionis art School, and from 2002, she has been a 
research fellow at the lithuanian institute of cultural Research. From 2010, she has been a lecturer 
at the lithuanian academy of Music and Theatre, and the head of th department of Music History 
since 2012. l. Budzinauskienė has written over 15 scientific articles and read papers at lithuanian 
and international conferences, and in 2007−2012 she was the compiler of the Menotyra journal dedi-
cated to musicology. From 2013 she has served as the editor in chief and compiler of the Ars et praxis 
journal. She has been a member of the lithuanian composers’ union since 2012. Budzinauskienė’s 
objects of scientific research are 18th–19th-century lithuanian music history, musical manuscripts, 
personalities from this field, and the activities and repertoire of church capellas.

 laimab72@gmail.com



206 I  2013  Ars et  prAxIs



jūRatė daugėlienė is a doctoral student and assistant at the Faculty of arts department of 
Music Pedagogy at the university of Šiauliai. She graduated with honours from the lithuanian 
State conservatory in 1988 (currently the academy of Music and Theatre), specialising in music 
teaching and choir conducting. She completed Master studies in music (with honours) at the uni-
versity of Šiauliai in 2006. She has had publications published in scientific journals, and presented 
papers at international science conferences in lithuania and in other countries. She is a qualified 
teacher-expert and piano accompaniment methodology specialist. Her academic field of interest 
spans musical education, music improvisation and nurturing creativity. 

 djulith@gmail.com

Melita diaMandidi is an associate professor at the lithuanian academy of Music and Theatre. 
She runs theoretical-interpretative seminars for piano accompanist Master’s students of piano ac-
companiment in the department of general Piano alongside her regular individual lectures. She 
has put together the following teaching modules: Reader on accompaniment, Piano Reader for 
Vocalists, Reader for Piano ensembles, and has had articles on piano and accompaniment teaching 
methodology published in the academy’s press releases. diamandidi’s scientific-methodological 
orientation is closely associated with her pedagogical and other activities. Her concert partners 
are famous lithuanian singers, and she has appeared on stages in lithuania and further afield, in 
countries in europe and the ciS, the united States, canada and australia. The collections of the 
lithuanian national radio and television broadcaster contain over 250 of concert master diaman-
didi’s recordings. She has also released several cds.

 d-melita@hotmail.com

giedRė gaBnytė is a pianist, a laureate of international competitions, and holds a Master’s degree 
in art and music education. at present, she is an associate professor at the lithuanian academy 
of Music and Theatre’s department of Pedagogy, as well as a doctoral student at the department 
of Music Pedagogy at the university of Šiauliai. gabnytė has had papers published in lithuanian 
and foreign publications and is an active participant in international scientific events in europe. 
Her primary fields of scientific interest are musical education, and the particularities of teaching 
young pianists. 

 ggabnyte@yahoo.com

juRgiS juozaPaitiS (b. 1986) graduated from the national M. k. čiurlionis art School in 2005 
and entered the viola class of Prof. P. Radzevičius at the lithuanian academy of Music and Thea-
tre. completing his bachelor degree studies in 2009, and master studies in 2011 at the academy, 
he is currently undertaking a doctoral degree in the arts there (supervisors Prof. j. kaliūnaitė and 
dr. V. Markeliūnienė). in 2006−2007 he was a residential scholar at the national conservatory 
of Music and dance in Paris (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) in 
the viola class of Prof. P. H. Xuereb and the ensemble class of a. Meunier. The viola player often 
performs in concerts as a soloist and chamber music performer. as a soloist he has performed with 
the lithuanian chamber orchestra, the lithuanian academy of Music and Theatre Student Sym-
phony, the čiurlionis String Quartet, and has participated in numerous master classes in lithuania 
and abroad. He is a member of the lithuanian chamber orchestra and the trio claviola. jurgis 

about the authorsPrieDai



207Ars et  prAxIs  2013  I



juozapaitis has been awarded 13 international and national competition laureate diplomas. in 2011 
and 2012 he received lithuanian President d. grybauskaitė’s letter of Thanks, and in 2012 – the 
young Music Performers’ Prize initiated by the lithuanian Ministry of culture.

  jurgisju@gmail.com

eglė kižytė-RaMonienė (b. 1986) completed her piano master studies in 2010 at the lithua-
nian academy of Music and Theatre, and entered into a doctoral piano accompaniment programme 
at the academy that same year. She is an ardent participant, both as a soloist and as a member of 
ensembles, in musical performances, and is a laureate of many national and international competi-
tions, not to mention participating in various master classes and festivals. in 2007 she studied at 
the Conservatorio di Musica „Licinio Refice“ in Frosinone (italy) as part of an erasmus / Socrates 
exchange program. in 2009, as part of that same program, she gained practical experience at the 
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (France). in 2012 she took part in the sci-
entific methodological conference held at the lithuanian academy of Music and Theatre “today’s 
Relevance and Future Visions of the art of accompaniement” (the topic of her paper presented 
here was “expression of comic elements in vocal cycles: dmitry Shostakovich’s ‘Satires’ (Pictures 
of the Past), op. 109). in 2013 she presented a paper for the international erasmus iP project 
european liedforum Vilnius 2013 titled “aspects of humor in the vocal cycles of the twentieth 
century”. Her areas of research are the expression of satire, irony, and parody in 20th-century vocal 
cycles, and the interaction of text and music. 

  egle_kizyte@yahoo.com

Rūta liPinaitytė (b. 1978) studied violin in Vilnius, Malmö, Paris and tallinn. The violinist is 
a laureate of numerous national and international violin and chamber music competitions. as a 
soloist, she has played with the dresden, Brno and katar philharmonic orchestras, the croatian 
Radio Symphony, the lithuanian national Symphony, the kremerata Baltica chamber orchestra, 
the lithuanian, St. christopher and tallinn chamber orchestras, and the symphony orchestras 
of lithuania’s and estonia’s music academies. Rūta lipinaitytė’s activity as an ensemble member 
is closely entwined with the kremerata Baltica orchestra (founder and artistic director gidon 
kremer), of which she has been a member since its founding in 1998. The violinist’s academic 
activities centre on the estonian and lithuanian music and theatre academies. in 2005−2008 she 
was engaged in pedagogical work in tallinn, leading violin master classes. in 2008 she defended 
her paper on orchestral music performance and interpretation, for which the estonian academy 
of Music and Theatre granted her a Phd. Rūta lipinaitytė has been a lecturer at the lithuanian 
academy of Music and Theatre since 2012.

 rlipinaityte@gmail.com

lina naVickaitė-MaRtinelli (b. 1978) is a lecturer at the lithuanian academy of Music 
and Theatre and head of the Postgraduate Studies department. She is also a doctoral researcher in 
musicology at the university of Helsinki (Finland). a freelance music reviewer, she is the author of 
more than 100 articles and reviews on musical topics published in various cultural journals. From 
2002 to 2007 she worked as an editor of the musical magazine Muzikos barai; at present, her major 
editorial commitment is the co-editor-in-chief position of the peer-reviewed scientific journal 

about the authors PrieDai



208 I  2013  Ars et  prAxIs



IF – Journal of ItaloFinnish Studies. She has also edited and compiled several academic collections. 
The author’s book Pokalbių siuita: 32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną [The Suite 
of conversations: 32 interviews and essays on the art of Music Performance] (Vilnius: Versus 
aureus, 2010) was recognised by the lithuanian composers’ union as the best musicological work 
of the year and was awarded the ona narbutienė Prize for innovative research on music perform-
ance. The focus of navickaitė-Martinelli’s research is musical interpretation. From 2004 she has 
presented papers at over 20 seminars and conferences in various countries of europe, and has pub-
lished scientific articles in international journals and collections of articles. For more information, 
see http://linamartinelli.wordpress.com. 

 lina.martinelli@lmta.lt

lolita jolanta naVickienė holds a Phd in social science (education studies), and is an 
associate professor at the lithuanian academy of Music and Theatre’s department of Pedagogy. 
She writes methodological publications on the topic of music pedagogy and is the director of the 
expectant mothers and infants musical education-health school “Sveikutis”. Her academic interests 
include pre-natal music education, musical health nurturing for expectant mothers and infants, 
early musical education, and musical education in general primary and secondary schools.

 lolita.jolanta.navickiene@gmail.com

alVydaS noReika is a research fellow at the department of contemporary Philosophy at the 
lithuanian institute of cultural Research, and an associate professor of the lithuanian academy 
of Music and Theatre department of Philosophy and cultural Sciences, and teaches philosophy to 
undergraduate students. in 2008 he defended his doctoral dissertation in philosophy on “general 
methodological principles of Vytautas kavolis’ cultural sociology”. He has presented 14 scientific 
papers and contributed to volume iii of Historical Sources of Lithuanian Philosophical Thought (2011), 
released another publication (2011), and compiled the methodological text for the philosophy course 
in 2003 (with co-author l. jakavonytė). His fields of academic interest include: lithuanian diaspora 
philosophy, philosophy of social sciences, history of Western philosophy, civilization theory, cultural 
sociology, sociology of art, popular culture studies and sociologically-oriented social psychology. 
alvydasn@gmail.com

jolanta PataMSienė (b. 1947) attended the M. k. čiurlionis art School, taking piano classes 
with teachers i. Vasiliauskaitė and e. gedgaudas. She studied at and graduated from the lithua-
nian State conservatory (now the lithuanian academy of Music and Theatre) in 1970, studying 
piano under Prof. j. karnavičius. From 1969 Patamsienė has been the piano accompanist of the 
String and Solo Singing departments at the academy, and from 1971 she also started teaching in 
the general Piano department. She became an associate professor in 1992. She is a teacher-expert 
at the Balys dvarionas 10-year music school. as a soloist and piano accompanist, Patamsienė has 
organized and participated in over 800 concerts, national and international festivals and competi-
tions. She is a laureate of the international Piano competition in kishinev (Moldova) and the 
chamber ensembles competition in Vilnius. For a long time she collaborated with soloists from 
the national Philharmonic and other soloists (g. apanavičiūtė, V. Bakas, V. Bičkutė, a. čiplys, 
e. Pamakštys, e. Vasilevskis, d. Sadauskas, a. Stasiūnaitė). She has been the piano accompanist of 

about the authorsPrieDai



209Ars et  prAxIs  2013  I



the Sakalas male choir from 1990, appearing in concerts in many of lithuania’s cities and towns, 
as well as in austria, denmark, italy, Poland, germany and Belarus. She has recorded a cassette, a 
double cd and numerous recordings for radio and television. Patamsienė often organizes students’ 
concerts, and young pianists under her tutelage actively participate in various department concerts, 
international festivals, organising recitals, and participating in projects. From 1995 her students 
have successfully represented the academy in nine international Baltic music academy student 
piano music festivals (held in klaipėda, Riga, Vilnius, tallinn). She has held a pedagogical practical 
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19th–first half of the 20th century: formation of the national organ school” (supervisor: Prof. Habil. 
dr. leonidas Melnikas, laMt) and was awarded a Phd in Humanities. From 2011 she has been 
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Her main fields of scholarly interest are the history of lithuanian theatre and methodology, new 
historicism, and contemporary theatre theory and practice. She is the author of numerous scientific 
articles and publications on the popularisation of the arts and science. 

 sarune_tri@yahoo.com

about the authors PrieDai



210 I  2013  Ars et  prAxIs



BalyS VaitkuS (b. 1963) graduated in piano and organ at the lithuanian academy of Music and 
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atmena autoriams

Mokslinio straipsnio ir šaltinio publikacijos apimtis − 20 000−30 000 sp. ž. 
Publikacijos struktūra: straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė; įstaigos, 

kurioje straipsnis parašytas, pavadinimas; anotacija, reikšminiai žodžiai, tekstas, literatū-
ros sąrašas, santrauka ir reikšminiai žodžiai užsienio kalba. Straipsnio pabaigoje nurodo-
ma publikacijos įteikimo data.

Ars et praxis redakcinė kolegija laikosi nuomonės, kad autorių neturi varžyti forma-
lūs reikalavimai renkantis metodologiją, siekius, individualų stilių, požiūrį į mokslinių 
publikacijų paskirtį atitinkantį diskurso tipą (straipsnio struktūrą, argumentavimo mo-
delį), tačiau mokslinio straipsnio ar šaltinių publikacijos anotacijoje privalu suformuluoti 
tyrimų tikslą, nurodyti uždavinius, įvardyti objektą, metodus, aptarti nagrinėjamos pro-
blemos ištyrimo lygį.

tekstai rengiami Microsoft Office ir su juo suderinamomis programomis (formatai: 
*.doc, *.rtf, *.xls, *.vsd; Word 2007 rinkmenos *.docx pateikiamos išsaugotos *.doc forma-
tu), iliustracijos – programomis, kurios leidžia išsaugoti medžiagą *.gif, *.tif formatais, 
pastaruoju formatu – nesuspaustą. tekstas rengiamas pagal lietuviškus rašmenų kodavi-
mo standartus, kurie dera su Microsoft Office 2000 ir vėlesnėmis versijomis, šriftais Times 
New Roman, 12 pt dydžiu, 1,5 li intervalu. 

Ars et praxis laikosi toliau aptartos citavimo, nuorodų pateikimo ir literatūros sąrašo 
sudarymo tvarkos:

1. citata žymima kabutėmis. 
1.1. kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama į atskirą pastrai-

pą; esant reikalui ji gali būti pateikta mažesniu ar kitu šriftu. 
1.2. Visos darbo autoriaus korekcijos citatoje žymimos laužtiniais skliaustais. Patei-

kiant citatą ne nuo sakinio pradžios, ji pradedama rašyti mažąja raide, pradžioje daug-
taškis nerašomas. kai citata baigiama anksčiau nei cituojamo sakinio pabaiga, po jos 
rašomas daugtaškis laužtiniuose skliaustuose. 

1.3. citatas kitomis kalbomis rekomenduojama pateikti išverstas į lietuvių kalbą. 
Prireikus citatos pateikiamos ir originalo kalbomis, tada jas rekomenduojama išversti 
nuorodoje. 

2. asmenvardžiai lotyniškais rašmenimis pateikiami originalo rašyba, kitomis kalbo-
mis užrašyti asmenvardžiai transliteruojami į lotynišką abėcėlę pagal lietuvių kalbos ko-
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misijos patvirtintas taisykles. Pirmą kartą rašomas visas asmenvardis, toliau − tik pavardė, o 
esant reikalui (kai sutampa kelių asmenų pavardės) – pavardė su inicialu. 

3. Straipsnyje taikoma ištisinė išnašų numeracija. išnašos pateikiamos puslapio 
apačioje. literatūros nuorodos pateikiamos pagrindiniame tekste, o ne išnašose. jose 
skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė, leidimo metai ir puslapiai. 

4. literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes. kirilika 
paskelbti leidiniai netransliteruojami ir pateikiami literatūros sąrašo gale. 

knygos: 
tyla, a. Garšvių knygnešių draugija. Vilnius: Mintis, 1991.
Merkys, V. Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vil-

nius: Mintis, 1999. 
Gaidos obertonai: 1991−2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos. Sudarytoja 

R. Stanevičiūtė. Vilnius: lietuvos kompozitorių sąjunga, 2011.
zinkevičius, z. Rinktiniai straipsniai. t. 2: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų kalba. 

 XVIII–XIX a. rašomoji kalba. XX amžius. Rytų Lietuva. Vilnius: lkMa, 2002.
Stra ipsnis  knygoje : 
aleksandravičiūtė, a. naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje. Ku

riantis protas brangesnis nei turtai [recenzuotų mokslinių straipsnių ir recenzijų rinkinys]. 
Vilnius, 2009, p. 4–60.

Stra ipsnis  per iodiniame le idiny je :
andrijauskas, a. chaimas Soutine’as – tragiškojo modernizmo korifėjus. Metai, 

2009, nr. 2, p. 124−137.
Stra ipsnis  daugiatomiame le idiny je :
Mickūnaitė, g. didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos. 

acta academiae artium Vilnensis. t. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. 
Vilnius, 2009, p. 7–22.

Stra ipsnis  internet iniame žurnale :
Vidžiūnienė, a. 1990−2000 metai: lietuvos politinio elito formavimasis. Sociu mas, 

2000, nr. 19 <http://www.sociumas.lt/lit/nr19/elite.asp> [žiūrėta 2013 07 31].
Rankrašt inia i  dokumentai :
Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей. [Ковно], 1843, 

октябрь. Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, l. 1–4.
elektroninia i  dokumentai :
caroll, l. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. texinfo ed. 2.1. [dor-

tmund, germany]: WindSpiel, november 1994. Prieiga per internetą: <http://www.
germany.eu.net/books/carroll/alice.html>[žiūrėta 1995 02 10]. 
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5. Mokslinio straipsnio pabaigoje turi būti pateikiama santrauka užsienio kalba (jei 
straipsnis pateiktas užsienio k., tada santrauka – lietuvių k.). Santraukos apimtis – 1000–
1500 sp. ž. 

6. autoriai patys parengia atskirame lape trumpą (vienos pastraipos) prisistatymą 
skyreliui Apie autorius lietuvių ir užsienio kalbomis. 

7. Visus mokslo straipsnius anonimiškai recenzuoja du recenzentai. autoriai su re-
cenzijomis supažindinami tik tuo atveju, jei tekstai įvertinti kaip taisytini. Redakcinė ko-
legija neįsipareigoja teikti paaiškinimų atmestų tekstų autoriams. Maksimalus terminas, 
per kurį redakcinė kolegija priima sprendimą skelbti, atmesti ar grąžinti tekstą taisyti, 
yra 4 mėnesiai. 

8. autoriams siunčiama korektūra *.pdf formatu. 
9. Mokslinis straipsnis ar šaltinių publikacija turi būti pateikti elektroniniu paštu, 

atspausdinti popieriuje (a4 formatas) ir įrašyti cd. Pateikiamas straipsnis turi būti au-
toriaus pasirašytas, taip pat turi būti nurodytas autoriaus elektroninis adresas ir telefono 
numeris. iliustracijos pateikiamos ant atskirų lapų kartu su iliustracijų sąrašu. Spausdinti 
tekstai, iliustracijos ir cd autoriams negrąžinami.
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