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TARPTAUTINĖS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ  

MUZIKOLOGIJOS KONFERENCIJOS 
 

„MUZIKA IR GAMTA“ 

 

 

NUOSTATAI 

 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

Gamta ir muzika mus lydi visą gyvenimą, o ir pati muzika bei muzikos instrumentai gimė iš gamtos. Įvairių 

epochų kompozitoriai gamtos garsus perteikia savo kūriniuose: visi puikiai žinome A. Vivaldi „Metų laikus“, 

M. K. Čiurlionio simfonines poemas „Miške“ ir „Jūra“, impresionistus ir jų pastangas muzikos garsais 

iliustruoti regimuosius ir girdimuosius įspūdžius, o kartais – tolimų kraštų egzotiką. Muzikos istorijoje 

žinomi nuostabūs pavyzdžiai, kuomet programinės muzikos, siejamos su gamta ir jos reiškiniais, idėjos virsta 

filosofinėmis, visą apimančiomis pasaulėžiūros sistemomis (A. Skriabin, O. Messiaen ir kiti). Gamtos tema 

yra aktuali ir šių dienų kompozitoriams: ekologinės idėjos skverbiasi į muzikos kūrybą ir atlikimą, 

atsiradusios tokios meno kryptys, kaip muzika erdvėje, akustinė ekologija ir pan. 

Muziką kuria ne tik žmogus: įvairiausių garsų sklidina mus supanti aplinka - miškas, jūra, vėjas, paukščiai... 

Lenkų kompozitorius M. Litwińskis, nagrinėjantis muzikos ir gamtos ryšį, pastebėjo: „muzika nėra tik 

žmonių: tai garsų visuma, kurios tvarka yra visur...“ 

Kviečiame padiskutuoti šia tema konferencijoje „Muzika ir gamta“.  

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

1. Konferencijos tikslas – aktualizuoti šiuolaikinių moksleivių žinias apie muzikos sąsajas su gamta ir 

muzikos vieta triadoje Žmogus–Gamta–Muzika. 

2. Konferencijos uždaviniai: 

2.1. plėsti muzikos istorijos žinias, domėtis Lietuvos ir kitų šalių muzika; 

2.2.  ugdyti moksleivių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai plėtoti savąją 

viziją; 

2.3. supažindinti moksleivius su įvairiomis konferencijos pranešimų formomis; 

2.4. plėtoti Lietuvos, užsienio muzikos ir meno mokyklų mokytojų bendradarbiavimą. 
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III SKYRIUS  

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

3. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių muzikos ir meno mokyklų 11–18 metų 

moksleiviai. 

4. Dalyvio mokesčio nėra. 
 

 
 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS, VEIKLOS 

 

5. Konferencijos eiga ir svarbios datos: 

5.1. Konferencija vyks nuotolinio vaizdo konferencijos būdu virtualioje Zoom platformoje. Dalyvių 

ir klausytojų registracija vyksta paspaudus ant nuorodos 

https://forms.gle/bLbyVhTFB3D6KSXaA 

5.2. Konferencija vyks 2022 m. kovo 5 d. Renginio pradžia 10.00 val., jungimosi laikas – 9.30 val. 

6. Reikalavimai pranešimui: 

6.1. Pranešimų  forma: 

 pranešimas su skaidrėmis. Rekomenduojama skaidrėse naudoti nedidelį kiekį nuorodų; 

 video pranešimas. Rekomenduojama video pranešimą patalpinti Youtube kanale. 

6.2. Pranešimo trukmė – 10 min., diskusijai po pranešimo skiriama 3 min. 

6.3. Pranešimo kalba – pranešėjo gimtoji kalba su subtitrais anglų kalba.  

6.4. Pranešimo žanras: 

6.4.1. pranešimas; 

6.4.2. moksleivių grupės projektinio darbo pristatymas; 

6.4.3. esė, interviu, kiti žurnalistikos žanrai; 

6.4.4. filmas; 

6.4.5. radijo ar televizijos laidos scenarijus; 

6.4.6. kita. 

6.5. Pranešėjo užpildytą anketą prašome atsiųsti el. paštu:  nadezdada@gmail.com, 

sonatadrag@gmail.com iki 2022 m. vasario 15 d.  

6.6. Pranešimą (skaidres) arba video pranešimo (filmo) Youtube kanalo nuorodą prašome atsiųsti el. 

paštu:  nadezdada@gmail.com, vytas.bk@gmail.com iki 2022 m. vasario 15 d. 

 

 

V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI, KOORDINATORIAI IR PARTNERIAI 

 

7. Konferencijos organizatoriai: 

Gintautas Smolskas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius;  

Jolita Šlajienė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos direktorė; 

Saulius Subačius, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

Laima Budzinauskienė, doc. dr., Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto  

Muzikologijos katedros vedėja; 

Nadežda Dambrauskienė, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ Muzikos istorijos ir teorijos sekcijos 

kuratorė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja metodininkė; 

Elvyra Pakalnienė, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja metodininkė; 

Vytautas Baika, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ IT specialistas; 

https://forms.gle/bLbyVhTFB3D6KSXaA
mailto:nadezdada@gmail.com
mailto:sonatadrag@gmail.com
mailto:nadezdada@gmail.com
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Sonata Dragūnienė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos muzikos teorijos metodinės 

grupės pirmininkė; 

Vilija Posėčnienė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, 

Daina Šalvė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos, Eduardo Balsio menų gimnazijos  

mokytoja metodininkė. 

8. Konferencijos organizatoriai ir partneriai: 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“; 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija; 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Konferencijos dalyviai ir Juos parengusieji mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.  

10.  Daugiau informacijos:  

10.1 Konferencijos ir pranešimų klausimais: 

 Vilniaus ir kitų miestų dalyviai: Nadežda  Dambrauskienė, el. paštas 

nadezdada@gmail.com, tel. 867053070: 

 Žemaitijos krašto dalyviai: Sonata Dragūnienė, el. paštas sonatadrag@gmail.com, tel. 

861453520. 

10.2. Konferencijos techniniais klausimais (video įrašų patalpinimas Youtube kanale, Zoom video 

konferencija): IT specialistas Vytautas Baika,  el. paštas vytas.bk@gmail.com, tel. 869994566. 

 

 

 

 
 

 

mailto:nadezdada@gmail.com
mailto:sonatadrag@gmail.com

