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Leidiniai

Mokslo Monografijos
Eirimas Velička. Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje. 304 p. isBn 978-

609-8071-43-6
rytis ambrazevičius. Muzikinio aukščio ir laiko psichologija. 224 p. isBn 978-609-8071-42-9
gabrielė labanauskaitė. Dramatika. 272 p. isBn 978-609-8071-41-2

Moksliniai žurnalai
Lietuvos muzikologija. XViii. issn 1392-9313
Ars et praxis. V. issn 2351-4744
Principles of music composing: ratio versus intuitio. XVii. issn 2351-5155

kiti lEidiniai
Vitalija Mockutė-aleknienė. Paprastosios ir sudėtinės muzikos formos. Metodinė priemonė. isBn 978-

609-8071-40-5
Nespalvoto portreto spalvos. Muzikologas adeodatas tauragis. sud. laima Budzinauskienė. isBn 978-

609-8071-39-9

natos 
Vytautas Barkauskas. Tamsoje prasiskleidė gėlė. Poema sopranui ir fortepijonui. [serija „lietuvių kame-

rinė vokalinė muzika“]. isMn 979-0-706210-70-4
Zita Bružaitė. Kūriniai balsui ir fortepijonui. [serija „lietuvių kamerinė vokalinė muzika“]. isMn 

979-0-706210-68-1
jurgis juozapaitis. Ašaros skonis. Ciklas balsui ir fortepijonui. [serija „lietuvių kamerinė vokalinė mu-

zika“]. isMn 979-0-706210-69-8
faustas latėnas. Pavasario triptikas balsui ir fortepijonui. [serija „lietuvių kamerinė vokalinė muzi-

ka“]. isMn 979-0-706210-84-1
algirdas Martinaitis. Oracijus sopranui ir fortepijonui. [serija „lietuvių kamerinė vokalinė muzika“]. 

isMn 979-0-706210-79-7
jurgis juozapaitis. Nostalgija violončelei ir fortepijonui. [serija „lietuvių muzika styginiams“]. isMn 

979-0-706210-72-8
jurgis juozapaitis. Quasi improvvisazione altui solo. [serija „lietuvių muzika styginiams“]. isMn 

979-0-706210-76-6
jurgis juozapaitis. Vaivos juosta smuikui ir fortepijonui. [serija „lietuvių muzika styginiams“]. isMn 

979-0-706210-75-9
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Vytautas germanavičius. 13 haiku. 12 haiku violončelei ir fortepijonui. [serija „lietuvių muzika stygi-
niams“]. isMn 979-0-706210-73-5

Valentinas Bagdonas. Sonatina altui ir fortepijonui. [serija „lietuvių muzika styginiams“]. isMn 979-
0-706210-80-3

osvaldas Balakauskas. Dittico per tre. fortepijoninis trio. isMn 979-0-706210-82-7
Vytautas Barkauskas. Aštuoni duetai liaudies dainų temomis fortepijonui keturioms rankoms. isMn 

979-0-706210-77-3
Vytautas Barkauskas. Dainos vaikams. isMn 979-0-706210-78-0
Vytautas Barkauskas. Sonata kontrabosui ir fortepijonui. isMn 979-0-706210-83-4
faustas latėnas. Žvilgsnis pro aštunto aukšto langą. fortepijoninis trio. isMn 979-0-706210-81-0
algimantas raudonikis. Vilniaus andante. dainos. isMn 979-0-706210-85-8
anatolijus Šenderovas. Styginių kvartetas Nr. 3. isMn 979-0-706210-71-1
arūnas Šlaustas. Nepažeidžiamas lengvumas. kompozicijos džiazo ansambliui. isMn 979-0-706210-

74-2

Konferencijos 

studentų mokslinė konferencija-konkursas „tarp vakar ir šiandien“ muzikologui adeodatui tauragiui 
(1936–2004) atminti (2017 m. kovo 16 d.) 

lMta 41-oji metinė konferencija (2017 m. balandžio 12 d.)
ii tarptautinė konferencija „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. teorijos ir prakti-

kos sankirtos“ (2017 m. rugsėjo 28–30 d.) 
tarptautinė konferencija „Menas ir socialinė įtrauktis: iššūkiai ir galimybės“ (2017 m. spalio 26–27 d.)
17-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: ratio versus intui-

tio“ (2017 m. lapkričio 8–10 d.)

disertacijos 

toma grašytė. „tradicinis muzikantas šiuolaikinėje lietuvių kultūroje“. Humanitariniai mokslai, etno-
logija (07 H). Mokslinė vadovė doc. dr. gaila kirdienė, mokslinė konsultantė dr. giedrė Šmitie-
nė. disertacija ginta lMta 2017 m. vasario 24 d.

salomėja Bandoriūtė. „Homo ridens: juokaujančio žmogaus fenomenas šiuolaikinėje lietuvoje“. Hu-
manitariniai mokslai, etnologija (07 H). Mokslinė vadovė prof. dr. aušra Martišiūtė-linartienė, 
mokslinė konsultantė dr. lina Būgienė. disertacija ginta lMta 2017 m. birželio 16 d.
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Meno doktorantūros projektai 

Motiejus Bazaras. „neakademinės muzikos atlikimo praktikų taikymas pianisto lavinime“. Menai, mu-
zika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Petras geniušas, tiriamosios dalies 
vadovė prof. dr. rūta stanevičiūtė-kelmickienė. Meno doktorantūros projektas gintas lMta 
2017 m. birželio 11 ir 12 d. 

Paulė gudinaitė. „soneto interpretacija XX a. kamerinėje vokalinėje muzikoje: žodis–garsas, partitū-
ra–atlikimas“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovė prof. irena uss-
armonienė, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. rūta stanevičiūtė-kelmickienė. Meno doktoran-
tūros projektas gintas lMta 2017 m. birželio 12 ir 13 d.

Virginija unguraitytė-levickienė. „M. k. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas eskizai: redagavimo 
teorija ir praktika“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Zbig-
nevas ibelgauptas, tiriamosios dalies vadovės doc. dr. audra Versekėnaitė ir doc. dr. laima Budzi-
nauskienė. Meno doktorantūros projektas gintas lMta 2017 m. birželio 12 ir 13 d.

jonas jurkūnas. „apie akusmatiškumą: neregimo garso apraiškos XX–XXi a. muzikos komponavimo 
kontekstuose“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. dr. ričar-
das kabelis, tiriamosios dalies vadovai prof. dr. rytis ambrazevičius ir doc. dr. Mārtiņš Viļums. 
Meno doktorantūros projektas gintas lMta 2017 m. birželio 13 ir 14 d.

Elzė gudavičiūtė. „režisieriaus gintaro Varno aktorių ugdymo principai: studijų proceso tikslai ir 
rezultatai (2005–2009)“. Menai, teatras ir kinas (W400). Meno projekto kūrybinės dalies va-
dovas prof. jonas Vaitkus, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. ramunė Marcinkevičiūtė. Meno 
doktorantūros projekto kūrybinė dalis ginta 2017 m. balandžio 12 d. Valstybiniame jaunimo te-
atre ir birželio 13 d. lietuvos nacionaliniame dramos teatre, tiriamoji dalis ginta lMta 2017 m. 
birželio 14 d. 

Eglė juciūtė. „XViii–XXi a. fleitos vibrato: kontekstai ir interpretacijos“. Menai, muzika (W300). 
Meno projekto kūrybinės dalies vadovai prof. algirdas Vizgirda ir doc. ilze urbane, tiriamo-
sios dalies vadovė doc. dr. laima Budzinauskienė. Meno doktorantūros projektas gintas lMta 
2017 m. birželio 21 ir 22 d.

rita Mačiliūnaitė-dočkuvienė. „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre“. 
Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. Mindaugas urbaitis, ti-
riamosios dalies vadovas prof. dr. antanas kučinskas, konsultantė prof. dr. rasa Vasinauskaitė. 
Meno doktorantūros projektas gintas lMta 2017 m. gruodžio 19 ir 20 d.

aistė Bružaitė. „XX a. pab.–XXi a. pr. koncertinių kanklių repertuaro pokyčiai ir šiuolaikinės atlikimo 
tendencijos“. Menai, muzika (W300). Meno projekto kūrybinės dalies vadovė prof. lina naike-
lienė, konsultantė prof. rūta rikterė, tiriamosios dalies vadovė prof. habil. dr. daiva Vyčinienė, 
konsultantė doc. dr. laima Budzinauskienė. Meno doktorantūros projekto kūrybinė dalis ginta 

„organum“ koncertų salėje 2017 m. gruodžio 14 d., tiriamoji dalis ginta lMta 2017 m. gruo-
džio 15 d. 
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Magistro, bakalauro darbai

MuZikos tEorija ir kritika
Bakalauro darbai
Paulina nalivaikaitė. „derminio mąstymo ypatumai r. Šerkšnytės ir j. janulytės kūriniuose“ (darbo 

vadovė prof. dr. rūta stanevičiūtė).
Paulina Šilobrit. „liturginė muzika Prancūzijoje po Vatikano ii susirinkimo“ (darbo vadovas doc. dr. 

ramūnas Motiekaitis).
Magistro darbai
rasa Murauskaitė. „Requiem XiX a.–XX a. pr. lietuvoje ir Česlovo sasnausko kūryboje“ (darbo vado-

vė doc. dr. laima Budzinauskienė).
Vaida urmonienė. „naujo kūrinio gimimas: atlikėjo ir kompozitoriaus bendradarbiavimo įtaka“ (dar-

bo vadovė lekt. Eglė gudžinskaitė).

sCEnos ir kino MEnų istorija ir kritika
Bakalauro darbai 
rimgailė renevytė. „Šiuolaikinės teatro erdvės: aktoriaus ir žiūrovo santykis“ (darbo vadovas lekt. Vai-

dotas jauniškis, mokslinė konsultantė prof. dr. rasa Vasinauskaitė). 
ieva tumanovičiūtė. „Moterų (ne)reprezentacija 8-ojo dešimtmečio lietuvos moterų režisierių spek-

takliuose“ (darbo vadovė doc. dr. Šarūnė trinkūnaitė).
ilona Vitkauskaitė. „sovietinis ir posovietinis miestas lietuvių vaidybiniame kine: konfliktai, herojai, 

tradicija“ (darbo vadovė lekt. živilė Pipinytė). 

apdovanojimai 

nacionalinė kultūros ir meno premija už sceninio charakterio ryškumą ir profesinį maksimalizmą 
skirta prof. Eglei gabrėnaitei.

nacionalinė kultūros ir meno premija už vizualiųjų metaforų muzikinį įprasminimą skirta doc. justei 
janulytei.

Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta doc. Viktorui radzevičiui.
Vyriausybės kultūros ir meno premija skirta doc. dr. Helmutui Šabasevičiui.
kultūros ministerijos garbės ženklas „nešk savo šviesą ir tikėk“ skirtas prof. renatai Marcinkutei-

lesieur.
kultūros ministerijos garbės ženklas „nešk savo šviesą ir tikėk“ skirtas prof. aleksandrai žvirblytei.
Vytauto landsbergio premija skirta muzikologei gražinai daunoravičienei-žuklytei už teorinės 

minties fundamentalų pjūvį ir lietuvių kompozitorių mokyklos modernėjimo genezės atodangas 
knygoje Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas (išleido lietuvos muzikos ir teatro 
akademija).

Parengė Ramunė Balevičiūtė
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