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9.15–9.45 dalyvių registracija
9.45 Konferencijos atidarymas. Sveikinimai
Judita Žukienė, lMta mokslo prorektorė 
irena seliukaitė, lr kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja 
daiva Brėdienė, ugdymo plėtotės centro metodininkė 

I posėdis 10.00–12.00
Posėdį veda prof. dr. Rytis Ambrazevičius 

10.00  daiva Vyčinienė (Vilnius). etnoMuzikologiJos katedra ir Jos aBsolVentai 
10.20  rimantas sliužinskas (klaipėda). etnoMuzikologiJos ir Muzikinės antroPologiJos 

tarPdalYkinės sĄsaJos studiJŲ ProCese
10.40  rimantas astrauskas (Vilnius). istoriniai šaltiniai ir etnoMuzikologinė JŲ inter

PretaCiJa
11.00  iryna klymenko (kijevas). VestuVinės 5+5+7 eilėdaros dainos kaiP senoJo Bal

tŲslaVŲ arealo ŽYMė
11.20  inese spīča, ernests spīčs (ryga). nauJi latViŲ etnoProduktai

16.00 – Juozo karoso salė

Etnomuzikologijos katedros  
folkloro ansamblio „TaTaTo“ koncertas

Po koncerto – dainos, šokiai ir vaišės

1. devyni metai
 kaip viena diena,
 kai bebuvo daržely,
 kai bebuvo daržel(y).

2. užauga mano
 Žalios rūtełės
 Pinkiom šešiom šakełėm,
 Pinkiom šešiom šakeł(ėm).

3. un tų šakelių,
 un tų žaliųjų
 atskrida gegutėla,
 atskrida gegutėl(a).

4. kukava ryto
 ir vakarėlį,
 ir vidury naktełės,
 ir vidury nakteł(ės).

5. tolė kukava,
 kol’ iškukava
 iš močiutės dukrełį,
 iš tėvelia dalał(į).

6. tolė kukava,
 kol’ iškukava
 iš brolalia žirgelį,
 iš sesełės kvėtkel(į).

7. Močiute mana,
 širdela mana,
 kuo aš tave lunkysiu,
 kuo aš tave lunkys(iu)?

8. Žiemo važeliu
 aukštės kalneliais,
 Pavasarį laiveliu,
 Pavasarį laivel(iu).

deVYni Metai kaiP Viena diena



11.40  galina kutyriowa-Czubala (Bielsko-Biala). etniniai BaltarusiŲ ir lietuViŲ dainŲ 
rYšiai: tiPologinė BendrYstė, stiliaus skirtYBė

12.00–12.20 – kaVos Pertrauka

II posėdis 12.20–13.30
Posėdį veda doc. dr. Dalia Urbanavičienė 

12.20  dalia urbanavičienė (Vilnius). tradiCinio šokio sklaidos ir tYriMŲ krYPtYs lietuVoJe
12.40  ernests spīčs (ryga). aPeiginis latViŲ šokis: Baladė aPie oŽelį
13.00  solveiga zvicevičienė (Vilnius). lietuViŲ šokaMoJo Folkloro naudoJiMo galiMYBės 

sPeCialiŲJŲ PoreikiŲ VaikaMs: ugdYMas ir teraPiJa
13.20  akvilė Vervečkaitė (Vilnius). MuzikantŲ ir šokėJŲ rYšio gYVoJoJe tradiCiJoJe kaita
13.30–15.00 – PietŲ Pertrauka

III posėdis 15.00–17.00
Posėdį veda prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė

15.00  loreta sungailienė (Vilnius). kaiP augti ir auginti su daina. JaunŲ šeiMŲ Folklo-
ro ansaMBlio Patirtis

15.10  zita kelmickaitė (Vilnius). etnoMuzikologiJos BarŲ roŽės ir dilgėlės 
15.25  nijolė noreikaitė (druskininkai). etnoMuzikologinės Patirties PanaudoJiMas 

solFedŽio PaMokose
15.35  giedrius griškevičius (alytus). etnoMuzikologinio darBo alYtuJe PradŽia...
15.45  rima garsonienė (utena). darBas su Folkloro ansaMBliu utenos Muzikos Mo

kYkloJe. MaŽoJo Būgnelio tradiCiJos PuoselėJiMas
16.00  raimondas garsonas (utena). resPuBlikinė PeterBurgo arMonikŲ šVentė utenoJe
16.10  laura lukenskienė (kaunas). istoriJa tĘsiasi… iš darbo Povilo stulgos lietuvių tauti-

nės muzikos instrumentų muziejuje patirties
16.20  loreta sungailienė (Vilnius). tradiCinio dainaViMo stilistikos tYriMŲ aktualu

Mas ir Poreikis 
16.30  aušra trapulionytė-Butkauskienė (Biržai). BirŽŲ krašto tradiCiJŲ PuoselėJiMas. Fil-

mo „Biržų krašto tradicijos“ peržiūra

16.40–17.00 Diskusija

18.00 – didžioji salė

Koncertas DEVYNI METaI KaIP VIENa DIENa... 

š e š ta d i e n i s ,  2 9  d.
J u o z o  k a r o s o  s a l ė

I posėdis 10.00–11.30
Posėdį veda doc. dr. Gaila Kirdienė

10.00  gaila kirdienė (Vilnius). tradiCinio sMuikaViMo tYriMai ir sklaida: galiMYBės ir 
ProBleMos

10.20  evaldas Vyčinas (Vilnius). lietuVos sMuikininkŲ tiPologiJa 
10.40  toma grašytė (Vilnius). FenoMenologinis Muzikanto tYriMas 
10.55  diana Martinaitienė (šiauliai). „PatrePsYnės“ šokiŲ konkurso organizaViMo Patirtis
11.05  lijana šarkaitė-Vilums (Vilnius). geroJi „kūrYBiniŲ PartnerYsČiŲ“ Patirtis
11.15–11.30 – kaVos Pertrauka

II posėdis 11.30–13.30
Posėdį veda prof. habil. dr. Rimantas Sliužinskas 

11.30  gustaw Juzala (krokuva). lenkŲ etnoMuzikologŲ etninės Muzikos tYriMai lietuVoJe
11.50  tatjana Berkovič (Minskas). aPie ŽaidiMo-ratelio „JašČeras“ Melodinius tiPus Bal-

tarusiŲ kalendorinėJe tradiCiJoJe 
12.10  rytis ambrazevičius (Vilnius). akustiniai lietuViŲ hoMoFoninio daugiaBal

siškuMo PaVYzdŽiŲ interValikos tYriMai
12.30  Varsa zakarienė (Vilnius). etninės kultūros laidos koMerCinėJe teleViziJoJe
12.45  dalia Vaicenavičienė (Vilnius). Muzikinis Folkloras ugdYMui: etnoMuzikŲ siekiai 

ir realios galiMYBės 
13.00–14.00 – PietŲ Pertrauka

III posėdis 14.00–15.30
Posėdį veda doc. dr. Rimantas Astrauskas 

14.00  danutė karčemarskienė (anykščiai). etnokultūrinės PatirtYs anYkšČiuose
14.10  Mindaugas karčemarskas (anykščiai). edukaCinė Veikla „arklio“ MuzieJuJe
14.30  indrė kukulskytė (Vilnius). Centrinės JaVos gaMelano ansaMBliŲ įVairoVė ir 

atlikiMo kontekstai
14.50  Jūratė Petrikaitė (Vilnius). zenono slaViūno radiJo Paskaitos 
15.10  austė nakienė (Vilnius). kaiP išliko sutartinės. Pokalbis su etnomuzikologėmis daiva 

Vyčiniene ir dalia urbanavičiene 

15.30–15.45 Diskusija


