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 PriedAi

Kronika. 2015

Leidiniai

MokSliniai daRBai, MokSliniŲ StRaiPSniŲ RinktinėS
Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių tėvynė – Lietuva. Sud. laima Budzinauskienė. iSBn 978-

609-8071-28-3 
Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. Sud. Rūta Stanevičiūtė ir Rima Povilionienė. 

iSBn 978-609-8071-29-0
donatas katkus. Apie muzikos būtį. Sud. Rūta gaidamavičiūtė. iSBn 978-609-8071-30-6
liucija drąsutienė. Lietuvos fortepijono metodikos puslapiai. XX amžius. iSBn 978-609-8071-31-3
Variacijos vieno profesoriaus tema. Eugenijus Ignatonis. Sud. Ramunė kryžauskienė. iSBn 978-609-

8071-25-2
Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis. Skiriama liaudies instrumentų katedros 70-mečiui. 

Sud. Regina Marozienė. Mokslinės konferencijos pranešimų rinktinė. iSBn 978-609-8071-27-6

MokSliniai ŽURnalai
Lietuvos muzikologija. XVi. iSSn 1392-9313
Ars et praxis. iii. iSSn 2351-4744
Principles of music composing: Phenomenon of melody. XV. iSSn 2351-5155

FolkloRo RinktinėS
Lingo rito tatato. introduction to sutartinės lithuanian polyphonic songs (su cd). iSBn 978-609-

8071-32-0, iSMn 979-0-706210-62-9
Puponių kaimo dainos (su cd). Sud. Varsa liutkutė-Zakarienė ir jonė Žebrytė. iSBn 978-609-8071-

22-1, iSMn 979-0-706210-58-2
Žemaičių dainininkė Morta Katkienė (su cd). Serija „dainų karaliai ir karalienės“. Sud. Virginija Ba-

ranauskienė. iSBn 978-609-8071-26-9

natoS
osvaldas Balakauskas. Šokių siuita. transkripcija fleitai ir fortepijonui. iSMn 979-0-706210-61-2
Vytautas Barkauskas. „Blyksniai“ fortepijonui. iSMn 979-0-706210-60-5
arvydas Malcys. Koncertas klarnetui ir kameriniam orkestrui (klavyras). iSMn 979-0-706210-59-9
Sakralinė muzika. Duetai. Sud. aušra Motuzienė. iSMn 979-0-706210-56-8

kita
Tyliu balsu. Muzikologė Jūratė Gustaitė. Sud. laima Budzinauskienė. iSBn 978-609-8071-23-8
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Konferencijos

tarptautinė etnomuzikologijos konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ (2015 m. gruo-
džio 2–4 d.)

15-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: melodijos feno-
menas“ (2015 m. spalio 14–16 d.)

1-oji tarptautinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Patirtis ir iššū-
kiai“ (2015 m. spalio 1–3 d.)

39-oji lMta metinė konferencija (2015 m. balandžio 15 d.)
jaunųjų muzikologų konferencija-konkursas „namai ir pasaulis“, skirta ilgamečiams Muzikos istorijos 

katedros dėstytojams doc. dr. jūratei gustaitei ir prof. dr. jonui Bruveriui (2015 m. kovo 2 d.)

Disertacijos

Zita abramavičiūtė. „epilepsija sergančių asmenų socialinė įtrauktis taikant muzikos terapiją“. Socia-
liniai mokslai, edukologija (07 S). Mokslinė vadovė doc. dr. Vilmantė aleksienė. disertacija ginta 
lietuvos edukologijos universitete 2015 m. gruodžio 11 d. 

goda dapšytė. „Sovietinės cenzūros poveikis lietuvos teatro diskurso raidai“. Humanitariniai mokslai, 
menotyra, teatrologija (03 H). Mokslinė vadovė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė. disertacija 
ginta lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2015 m. gruodžio 18 d.

Meno doktorantūros projektai

indrė Baikštytė. „Pianisto akompaniatoriaus vaidmuo solisto meninėje veikloje: fiziologiniai ir psicho-
loginiai aspektai“. Menai, muzika. kūrybinės dalies vadovė prof. irena armonienė, tiriamosios 
dalies vadovė doc. dr. audra Versekėnaitė, mokslinis konsultantas prof. dr. (hp) alvydas juocevi-
čius. Meno doktorantūros projektas gintas lMta 2015 m. gruodžio 6 ir 8 d.

jurgis juozapaitis. „lietuvos alto menas: pedagogika ir kūryba“. Menai, muzika. kūrybinės dalies meno 
vadovė prof. jonė kaliūnaitė, konsultantas prof. Petras Radzevičius, tiriamosios dalies vadovė 
doc. dr. Vytautė Markeliūnienė. Meno doktorantūros projektas gintas lMta 2015 m. birželio 
15 ir 17 d.

Mykolas natalevičius. „Drone stiliaus ir komponavimo aspektai“. Menai, muzika. tiriamosios dalies 
vadovas prof. dr. Rimantas janeliauskas, kūrybinės dalies vadovas doc. dr. Ričardas kabelis. Meno 
doktorantūros projektas gintas lMta 2015 m. gruodžio 8 ir 9 d.

Žilvinas Smalys. „Buffet versus Heckel: dviejų fagoto sistemų sąveikos ir konfrontacijos“. Menai, muzika. 
tiriamosios dalies konsultantė doc. dr. judita Žukienė. Meno doktorantūros projektas gintas 
eksternu lMta 2015 m. birželio 16 ir 17 d.

Balys Vaitkus. „dinamikos fenomenas baroko muzikoje klavesinui“. Menai, muzika. Meno projekto 
kūrybinės dalies vadovė prof. giedrė lukšaitė-Mrázková, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. (hp) 
gražina daunoravičienė. Meno doktorantūros projektas gintas lMta 2015 m. gruodžio 7 ir 
9 d.
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Magistro, bakalauro darbai

MUZikoS teoRija iR kRitika
Bakalauro darbai
Brigita jurkonytė. „Redukuotos medžiagos apraiškos XX–XXi a. meditatyviose ir motorinėse kompo-

zicijose“ (darbo vad. doc. dr. Vytautė Markeliūnienė).
Rasa Murauskaitė. „Postmodernūs susidūrimai naujojoje muzikologijoje: dekonstrukcijos principo 

taikymas Valentino Bakfarko fantazijų nr. 1, nr. 2 ir intabuliacijos „Un gay bergier“ meninio 
teksto perskaitymui“ (darbo vad. dr. laima Budzinauskienė).

teatRo StUdijoS
Magistro darbai 
Rima jūraitė. „autorinės režisūros raiška klasikinėje operoje: gintaras Varnas ir eimuntas nekrošius“ 

(darbo vad. doc. dr. Ramunė Balevičiūtė).
aušra kaminskaitė. „kompleksiškumo samprata XX–XXi a. vaidybos sistemose“ (darbo vad. doc. dr. 

Ramunė Balevičiūtė).

Bakalauro darbai
lina japertaitė. „lietuvių teatro kritikos pozicija 1982–2000 m. Vidos Savičiūnaitės atvejis“ (darbo 

vad. prof. dr. Rasa Vasinauskaitė).
kamilė Žickytė. „Šiuolaikinis lietuvių moterų teatras: moters režisierės pozicija“ (darbo vad. doc. dr. 

Šarūnė trinkūnaitė).
lina Židonytė. „Scenografija, išplečianti režisūros galimybes: jūratės Paulėkaitės indėlis oskaro kor-

šunovo kūryboje“ (darbo vad. doc. dr. Ramunė Balevičiūtė).

etnoMUZikologija
Magistro darbai
daugailė Braziulytė-glinskienė. „katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikos Žiežmarių apylinkėse: 

muzikinis aspektas“ (darbo vad. doc. dr. Rimantas astrauskas).
agota Zdanavičiūtė. „alternatyvių sutartinių sklaida“ (darbo vad. prof. dr. Rytis ambrazevičius).

Bakalauro darbai
ieva Bublytė. „Suvalkijos regiono tradicinio smuikavimo ypatumai XX a.“ (darbo vad. doc. evaldas 

Vyčinas).
toma čepaitė. „gyvųjų ir mirusiųjų ryšys lietuvių dainuojamojoje tautosakoje: komunikacijos aspek-

tas“ (darbo vad. prof. habil. dr. daiva Vyčinienė).
akvilė Vervečkaitė. „gyvoji šokio tradicija: šokėjų ir muzikantų ryšys“ (darbo vad. doc. dr. dalia Ur-

banavičienė).
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apdovanojimai

nacionalinė kultūros ir meno premija skirta prof. habil. dr. algirdui jonui ambrazui už fundamenta-
lius XX a. lietuvių muzikos tyrimus.

Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta prof. dr. Rūtai gaidamavičiūtei.
onos narbutienės premija skirta prof. dr. jonui Vytautui Bruveriui už nuosekliai plėtojamas estetines 

idėjas ir kontekstų įvairovę knygoje Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai (išleido lietuvos muzi-
kos ir teatro akademija).

Vytauto landsbergio premija skirta dr. linai navickaitei-Martinelli už inovacinius fortepijono at-
likimo meno tyrimus knygoje Piano Performance in a Semiotic Key. Society, Musical Canon and 
Novel Discourses („Fortepijoninis atlikimas semiotine tonacija. Visuomenė, muzikinis kanonas ir 
neįprasti diskursai“; išleido „Semiotic Society of Finland“).

Švietimo ir mokslo ministerijos padėka skirta Muzikos istorijos katedros absolventei Rasai Muraus-
kaitei už puikų mokymąsi, aktyvią muzikologinę veiklą ir inovatyvius lietuvos muzikos tyrimus.

Parengė Paulina Nalivaikaitė
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goda daPŠytė (g. 1983) – teatrologė, scenos menų kritikė, dramaturgė. 2009–2014 m. lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje rengė disertaciją tema „Sovietinės cenzūros poveikis lietuvos teatro 
diskurso raidai“. nuo 2003 m. publikuoja teatro ir šokio spektaklių recenzijas, įvairius straipsnius 
scenos menų klausimais, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose lietuvoje ir užsienyje. 
Mokslinių interesų sritys: įvairių istorinių periodų teatro cenzūra, XX a. teatro istorija, politinis 
teatras, diskurso teorija, šiuolaikinio teatro teorija ir praktika.
goda@theatreagency.lt 

Prof. habil. dr. gRaŽina daUnoRaVičienė su pagyrimu baigė lietuvos valstybinę konserva-
toriją. daktaro disertaciją rengė Maskvos P. čaikovskio konservatorijoje (vadovas prof. habil. dr. 
j. n. cholopovas), o apgynė 1990 m. Vilniuje. 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą. 1996 m. 
gavo Saksonijos krašto kultūros ir švietimo ministerijos stipendiją moksliniam darbui Vokietijo-
je. 2002 m. laimėjo Oxford Colleges Hospitality scheme stipendiją moksliniams tyrimams jungtinėje 
karalystėje. 2007 m. gavo daad (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipendiją tęsti moksli-
nius tyrimus leipcigo universitete. Skaitė panešimus ir publikavo straipsnius lietuvoje, latvijoje, 
Vokietijoje, Rusijoje, gruzijoje, Ukrainoje, didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje, 
jugo slavijoje, kinijoje, italijoje, Suomijoje, jaV ir kt. Parengė ir išleido tris kolektyvines monografi-
jas: Feliksas Bajoras: Viskas yra muzika (2002), Algirdas Jonas Ambrazas: muzikos tradicijos ir dabartis 
(2007) ir M. K. Čiurlionis: jo laikas ir mūsų laikas (2013). Įsteigė žurnalą Lietuvos muzikologija, sudarė 
ir išleido 16 jo tomų; žurnalas rengiamas remiantis aukščiausiais mokslinių publikacijų standartais. 
Šiuo metu toliau rengia studijų vadovą Muzikos kalba (du tomai iš numatytų penkių išleisti 2003 ir 
2006 m.). 2008–2013 m. g. daunoravičienė buvo lietuvos mokslo tarybos HSM komiteto narė.
daunora@gmail.com

laURa dUBoSaitė – lMta Pedagogikos katedros lektorė. 1993 m. baigė lMta smuiko klasę, 
1996 m. Vilniaus universitete įgijo psichologijos magistro laipsnį (pedagoginės psichologijos specia-
lizacija). Pagrindinės mokslinių interesų sritys – pedagoginė psichologija, muzikos pedagogika. 
dubosaite@gmail.com

giedRė gaBnytė – pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos absolventė. 1999 m. baigė magistrantūros studijas ir įgijo pianistės solistės, kamerinio ansamb-
lio dalyvės, pedagogės kvalifikacijas. tais pačiais metais stažavo Zalcburgo aukštojoje muzikos ir 
vaizduojamojo meno mokykloje „Mozarteum“ (austrija). 2008 m. g. gabnytė įgijo magistro dip-
lomą Vilniaus pedagoginio universiteto kultūros ir meno edukologijos institute, 2010–2013 m. 
studijavo Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantūroje, 2014 m. apgynė edukologijos 
daktaro disertaciją. Šiuo metu g. gabnytė dirba lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogi-
kos katedroje, nuo 2011 m. yra šios katedros docentė. g. gabnytė reiškiasi lietuvos koncertiniame 
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gyvenime, aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje: skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose, yra parengusi mokslinių publikacijų šalies ir užsienio mokslo leidiniuo-
se. Mokslinių interesų sritys: muzikinis ugdymas, muzikos mokytojų rengimas, jaunojo pianisto 
rengimo ypatumai.
ggabnyte@yahoo.com

 VytaUtaS giedRaitiS (g. 1988) – jaunosios kartos lietuvių klarnetininkas, kauno j. nauja-
lio muzikos gimnazijos absolventas (V. Žemaičio klasė.). 2007–2008 m. mokėsi Paryžiuje (prof. 
M. arrignono kl.), stažavo danijos karališkojoje konservatorijoje (prof. j. jenseno kl.), šiuo metu 
yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantas (prof. a. Budrio kl., prof. dr. R. Sta-
nevičiūtė-kelmickienė). V. giedraitis yra keturiolikos tarptautinių ir respublikinių konkursų 
laureatas. Reikšmingiausi: iV tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų konkursas „jūrmala 
2008“,  38-asis tarptautinis kamerinės muzikos konkursas Šveicarijoje „lyceum club international 
de Suisse“; 2012 m. laimėta „yamaha“ fondo stipendija. kaip solistas koncertuoja su žymiausiais 
lietuvos kolektyvais: nacionaliniu (lnSo), lietuvos valstybiniu, lMta simfoniniais orkestrais. 
Su jaunųjų lietuvos atlikėjų trio „claviola“ aktyviai dalyvauja konkursuose, festivaliuose, įvairiose 
europos šalyse atlieka lietuvių kompozitorių kūrinius. V. giedraičio šiuo metu vykdomų meno 
tyrimų tema – „Prancūzų klarneto mokyklos recepcija ir įtaka šiuolaikinei pučiamųjų instrumentų 
kultūrai lietuvoje“.
giedraitisv@gmail.com

Vita gRUodytė yra klaipėdos universiteto Muzikologijos instituto Menotyros fakulteto vyres-
nioji mokslo darbuotoja. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ji apgynė muzikologijos daktaro 
disertaciją „erdvės fenomenas XX amžiaus muzikoje: tarp kūrybos ir suvokimo“. ji yra lietuvos 
kompozitorių sąjungos narė, Kultūros barų žurnalo redakcinės kolegijos narė. jos moksliniai intere-
sai apima šiuolaikinės muzikos analizės ir estetikos klausimus, kultūrologinius aspektus, kultūrines 
ir politines įtakas, lietuvių muzikos tautiškumo problematiką. 
vita.gg12@gmail.com

elZė gUdaVičiūtė (g. 1984) – lietuvos teatro ir kino aktorė. 2009 m. baigė aktoriaus bakalauro, 
2011 m. – magistro studijas lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (kurso vadovas režisierius gin-
taras Varnas). 2013 m. įstojo į lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro ir kino krypties meno 
doktorantūrą. nuo 2007 m. kuria vaidmenis įvairiuose lietuvos teatruose: kauno valstybiniame 
dramos teatre, Vilniaus teatre „lėlė“, Menų spaustuvėje, jaunimo teatre, keistuolių teatre, gintaro 
Varno teatre „Utopia“, dalyvauja trupės „no Theatre“ judėjime, kuria vaidmenis kine ir televizijoje. 
aktorės biografijoje per 40 sukurtų vaidmenų. e. gudavičiūtė aktyviai dalyvauja įvairiuose teatro 
festivaliuose, seminaruose, stažuotėse europoje. 2012 m. aktorės kūrybinė veikla įvertinta Auksinio 
scenos kryžiaus ir Sidabrinės gervės apdovanojimais bei kultūros ministro tvirtinimu jai pripažintu 
meno kūrėjo statusu. tais pačiais metais aktorė priimta į lietuvos teatro sąjungą, tapo asociacijos 
(agata) nare. nuo 2013 m. – lika (lietuvių kino akademijos) narė, lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro trupės aktorė. 2014 m. e. gudavičiūtė pakviesta vaidinti į Berlyno Schlosspark  Theater. 
Šiame teatre vokiečių kalba atlieka olgos vaidmenį spektaklyje „die Selbstanzeige“. e. gudavi-
čiūtė domisi lietuvių ir užsienio teatro istorija, gilinasi į teatro meno teoriją, aktyviai dalyvauja 
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teatriniame gyvenime. Žurnaluose Menotyra, Kultūros barai, Metai, Literatūra ir menas publikuoja 
tekstus, kuriuose analizuojami scenos meno procesai. 
elze.gudaviciute@gmail.com; www.elze-gudaviciute.com

egidijUS kaVeckaS (g. 1986) baigė klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, įgijo chorinio di-
rigavimo specialybės diplomą (dėst. audronė Purlienė). 2005–2011 m. lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje studijavo choro dirigavimą (doc. česlovas Radžiūnas). Šiuo metu (nuo 2012 m.) yra 
meno doktorantūros studentas (prof. V. Miškinis, prof. habil. dr. g. daunoravičienė). kaip diri-
gentas ir atlikėjas aktyviai dalyvauja akademiniuose koncertuose ir muzikiniuose projektuose. nuo 
2005 m. dainuoja Vilniaus miesto savivaldybės chore „jauna muzika“. nuo 2009 m. yra šio choro 
chormeisteris ir antrasis dirigentas. 2006 m. įkūrė vokalinį ansamblį „Balsai“. 2007 m. tobulinosi 
Xiii choro muzikos interpretavimo kursuose, vedamuose prof. Wenerio Pfaffo (Vokietija). 2008 m. 
dalyvavo lietuvos muzikos ir teatro akademijos surengtuose meistriškumo kursuose, kuriuos vedė 
prof. erwinas ortneris (Vienos muzikos akademija, austrija). 2011 m. tobulinosi XV choro mu-
zikos dirigavimo ir interpretavimo kursuose, vedamuose prof. georgo  grüno (Vokietija). 2009 m. 
pelnė i vietą lietuvos muzikos ir teatro akademijos dirigentų konkurse.
kavegis@gmail.com

RaMUnė kRyŽaUSkienė (g. 1956) 1980 m. baigė fortepijono studijas lietuvos valstybinėje kon-
servatorijoje (dabar lMta), 1981–1984 m. – neakivaizdinės doktorantūros studijas n. a. Rims-
kio-korsakovo konservatorijoje Sankt Peterburge. 1985 m. lMta apgynė humanitarinių mokslų 
(03H) menotyros krypties muzikologijos (H 320) daktaro disertaciją. Stažavo londono guildhal-
lo aukštojoje muzikos ir dramos bei Hamburgo aukštojoje muzikos ir vaizduojamojo meno moky-
klose (1989), čikagos j. Žilevičiaus-j. kreivėno muzikologijos archyve (2000), Prahos akademijoje 
(HaMU) (2005) ir kt. nuo 1980 m. dirba lMta, nuo 1991 m. – docentė, 2011 m. – profesorė. 
2000–2006 m. – Fortepijono ir muzikologijos fakulteto dekanė, nuo 2006 m. iki dabar – Pedago-
gikos katedros vedėja. Mokslinių interesų kryptys: lietuvių fortepijoninė muzika, atlikimo menas 
ir fortepijono pedagogika, lietuvių išeivių muzikinis ir kultūrinis palikimas, instrumento pedagogo 
rengimo klausimai. kita veikla: lMta Senato narė ir atsakingoji sekretorė, Sauliaus karoso lab-
daros ir paramos fondo valdybos narė.
ramunkr@gmail.com

alVydaS noReika – lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus moks-
lo darbuotojas. lietuvos muzikos ir teatro akademijos Filosofijos ir kultūros mokslų katedros 
docentas, dėsto filosofijos kursą bakalauro studijų studentams. 2008 m. apgynė humanitarinių 
mokslų filosofijos krypties daktaro disertaciją „Bendrieji metodologiniai Vytauto kavolio kultūros 
sociologijos principai“. išleido monografiją Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje (2015),  
paskelbė 19 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
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XX–XXi a. muzikos formos, kompozicinių technikų, intertekstualumo aspektai.
audra.versekenaite@lmta.lt



183ars et  praxis  2015  iii

apie autorius PrieDai

alina Vladykaitė (g. 1987) 2006 m. baigė fortepijoną kauno juozo naujalio muzikos gimna-
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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 kal-
bomis užrašyti asmenvardžiai transliteruojami į lotynišką abėcėlę pagal lietuvių kalbos  
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komisijos 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. [dort-

mund, germany]: WindSpiel, november 1994. Prieiga per internetą: <http://www.ger-
many.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.


