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Leidiniai

Mokslo Monografijos, studijos, Šaltiniai, MokYMo PriEMonĖs
Algirdas Jonas Ambrazas. De musica. straipsnių ir pranešimų užsienio kalbomis rinktinė. sudarė ir pa-

rengė gražina daunoravičienė. 286 p. isBn 978-609-8071-49-8 
Povilas Samuitis ir lietuviška birbynė. sudarė ir parengė algirdas Vyžintas. 236 p. isBn 978-609-8071-

48-1
gabrielius simas sapiega. Harmonijos pagrindai. Mokomoji knyga. 86 p. isBn 978-609-8071-50-4
Vida umbrasienė. Į muzikos šalį. solfedžio i klasei: vadovėlis. isMn 979-0-706210-93-3
Vida umbrasienė. Į muzikos šalį. solfedžio i klasei: pratybų sąsiuvinis. isMn 979-0-706210-94-0

Moksliniai žurnalai
Lietuvos muzikologija. XX. issn 1392-9313
Ars et praxis. Vii. issn 2351-4744
Principles of music composing: orchestra in contemporary contexts. XiX. issn 2351-5155

natos 
Vytautas laurušas. Žiemos pasažai. Šeši romansai balsui ir fortepijonui. red. nijolė ralytė. isMn 

979-0-706210-89-6
jonas jurkūnas. Apie ką visa tai? Žiūrėjau pro langą. Balsui ir fortepijonui. red. irena uss-armonienė. 

isMn 979-0-706210-90-2
juozas Pakalnis. Rudens daina. Imago mortis. Balsui ir fortepijonui. red. Eglė Perkumaitė-Vikšraitienė. 

isMn 979-0-706210-91-9
Lietuvių kompozitorių kūriniai dviem smuikams. sud. ir red. rūta lipinaitytė-savickienė. isMn 979-

0-706210-92-6
Vytautas Barkauskas. Suite de concert op. 98. Violončelei ir fortepijonui. red. rimantas armonas, irena 

uss-armonienė. isMn 979-0-706210-95-7
jurgis juozapaitis. Trys nuotaikos. smuikui, violončelei ir fortepijonui. red. ingrida rupaitė-Petrikienė, 

Povilas jacunskas, indrė Baikštytė. isMn 979-0-706210-96-4
anatolijus Šenderovas. Giesmė ir šokis. smuikui, violončelei ir fortepijonui. red. ingrida rupaitė-Pet-

ri kienė, Povilas jacunskas, indrė Baikštytė. isMn 979-0-706210-97-1
juozas naujalis. Motetai. Chorui a cappella. sud. živilė stonytė-tamaševičienė. isMn 979-0-706210-

98-8
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Eduardas Balsys. Habanera. styginių kvartetui. aranž. tomas Petrikis. red. ingrida rupaitė-Petri-
kienė, kristijonas Venslovas, tomas Petrikis, Povilas jacunskas. isMn 979-0-706210-99-5

Eduardas Balsys. Habanera. smuikui, violončelei ir fortepijonui. aranž. a. Šenderovas. red. ingrida 
ru paitė-Petrikienė, Povilas jacunskas, indrė Baikštytė. isMn 979-0-806003-00-8

Eduardas Balsys. Habanera. Violončelei ir fortepijonui. aranž. a. Šenderovas. red. Povilas jacunskas, 
indrė Baikštytė. isMn 979-0-806003-01-5

Eduardas Balsys. Habanera. Violončelei ir styginių kvartetui. aranž. a. Šenderovas. red. tomas Petri-
kis, Povilas jacunskas. isMn 979-0-806003-02-2

Konferencijos 

tarptautinė muzikos ir meno mokyklų moksleivių konferencija „lietuva ir pasaulis: kelionės muzikos 
istorijos takais“ (2019 m. kovo 2 d.)

jaunųjų folklorininkų mokslinė-praktinė konferencija „unikalios tradicijos šiandien“ (2019 m. kovo 
8–9 d.)

jaunųjų muzikologų konferencija-konkursas „de musica: ieškojimai ir atradimai“ (2019 m. kovo 28 d.)
43-ioji lMta metinė konferencija, skirta juozo naujalio 150-osioms gimimo metinėms (2019 m. 

balandžio 17 d.)
tarptautinė mokslo ir praktikos konferencija „aktorius ir personažai“ (2019 m. rugsėjo 6–8 d.)
iii tarptautinė konferencija „Muzika ir garso dizainas naujosiose medijose. garsovaizdžiai ir imersi-

nis garsas“ (2019 m. rugsėjo 12–14 d.)
V Baltijos jūros regiono kino istorijos konferencija „Bendradarbiavimas Baltijos jūros regiono kino 

srityje“ (2019 m. rugsėjo 19–20 d.)
Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „sirenos“ Baltijos dramos forumo konferencija „Mind the gap“ 

(2019 m. rugsėjo 24–25 d.)
tarptautinė konferencija „Profesionalaus akordeono įvaizdžio formavimasis istorinėje perspektyvoje. 

dabarties galimybės ir ateities iššūkiai“ (2019 m. lapkričio 16 d.)
19-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: orkestras šiuolai-

kiniuose kontekstuose“ (2019 m. lapkričio 20–22 d.)

Meno doktorantūros projektai 

loreta Vaskova. „dokumentinis teatras: verbatim kūrimo būdai“. teatras ir kinas (C002). Meno pro-
jekto kūrybinės dalies vadovė doc. jana ross, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. ramunė Marcin-
kevičiūtė. Meno projektas gintas lMta 2019 m. gruodžio 18 ir 19 d.

giedrė žarėnaitė-Molenaar. „smuikininko funkcijų kaita griežiant solo ir ansambliuose: atlikimo ir 
komunikacijos aspektai“. Muzika (C001). Meno projekto kūrybinės dalies vadovė prof. ingrida 
armonaitė-galinienė, tiriamosios dalies vadovė doc. dr. lina navickaitė-Martinelli, konsultantė 
prof. dr. rūta lipinaitytė. Meno projektas gintas lMta 2019 m. gruodžio 10 ir 11 d.
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ugnė antanavičiūtė-kubickienė. „atlikimo darna mišrios sudėties ansambliuose“. Muzika (C001). 
Meno projekto kūrybinės dalies vadovė doc. dr. indrė Baikštytė, tiriamosios dalies vadovė prof. dr. 
rūta stanevičiūtė-kelmickienė. Meno projektas gintas lMta 2019 m. gruodžio 11 ir 12 d.

jurgis aleknavičius. „fortepijono mokyklos samprata, raida ir įtaka nūdienos atlikimo meno para-
digmoms“. Muzika (C001). Meno projekto kūrybinės dalies vadovas prof. jurgis karnavičius, 
tiriamosios dalies vadovas prof. habil. dr. leonidas Melnikas, konsultantė doc. dr. lina navickai-
tė-Martinelli. Meno projektas gintas lMta 2019 m. gruodžio 11 ir 12 d.

Bakalauro, magistro darbai

Muzikos tEorija ir kritika
Bakalauro darbai
ignas gudelevičius. „kultūrinių ir politinių permainų ženklai lietuvos radijo muzikos programose“ 

(darbo vadovė prof. dr. rūta stanevičiūtė-kelmickienė). 

Magistro darbai
Paulina nalivaikaitė. „transkultūriškumas ir meninės strategijos Šarūno nako muzikoje“ (darbo va-

dovė prof. dr. rūta stanevičiūtė-kelmickienė).

sCEnos ir kino MEnŲ istorija ir kritika
Bakalauro darbai 
Brigita kulbytė. „Vaikų vaizdavimas lietuvių dokumentiniame kine (1990–2019)“ (darbo vadovė 

doc. dr. giedrė Beinoriūtė).
laura Šimkutė. „Šiuolaikinis herojus ir jo pavidalai jaunųjų kūrėjų teatre“ (darbo vadovė prof. dr. ra-

munė Marcinkevičiūtė).

tEatrologija ir kinotYra
Magistro darbai
rimgailė renevytė. „aktorius ir / arba personažas šiuolaikiniame lietuvos teatre: konfliktai ir sąvei-

kos“ (darbo vadovė prof. dr. rasa Vasinauskaitė).
ilona Vitkauskaitė. „Posovietinės transformacijos ženklai ir naujos tapatybės konstravimas komerci-

niame lietuvos kine“ (darbo vadovė doc. dr. renata Šukaitytė).
ieva tumanovičiūtė. „translytiškumo ir queer tapatybių intermediali reprezentacija šiuolaikinio lietu-

vos teatro kontekste“ (darbo vadovė prof. dr. ramunė Marcinkevičiūtė).
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apdovanojimai 

lietuvos kompozitorių sąjungos Vytauto lansbergio premija skirta muzikologėms prof. dr. rūtai sta-
nevičiūtei, dr. danutei Petrauskaitei, dr. Vitai gruodytei už kultūrinių ryšių, lietuvių ir pasaulio 
muzikos sampynų Šaltojo karo metais atskleidimą monografijoje „nailono uždanga“ (i t. „Šalta-
sis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika“, ii t. „lietuvių muzikų užsienio korespondencija 
Šaltojo karo metais“, išleido lietuvos muzikos ir teatro akademija).

lietuvos kompozitorių sąjungos premija skirta etnomuzikologei prof. dr. daivai Vyčinienei už sutar-
tinių tradicijos puoselėjimą bei sklaidą pasaulyje ir plačias tyrimo aprėptis monografijoje „sutar-
tinių audos“ (išleido lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Vlado jakubėno premija skirta muzikologei lekt. Eglei gudžinskaitei už aktualią ir profesionalią mu-
zikos kritiką.

Parengė zita Abramavičiūtė-Mučinienė
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