
Baltarusija
• Alaksiej Fralou, muzikologas, fagotininkas, Baltarusijos 

didžiojo teatro vyr. režisieriaus asistentas, solistų ansamblio 
„Vytoki“ ir simfoninio orkestro „Capella Accademia“ meno 
vadovas 

• Sviatlana Niemahaj, muzikologė baltarusistė, kūrybinio 
susivienijimo „Baltarusijos kapela“ meno vadovo padėjėja

• Doc. Olga Savitskaya, Baltarusijos valstybinės 
muzikos akademijos Muzikos teorijos katedros docentė, 
menotyrininkė, Baltarusijos kompozitorių sąjungos narė 

• Doc. Tatsiana Tsybulskaya, Baltarusijos valstybinės 
muzikos akademijos Vokalo katedros vadovė

Lenkija
• Prof. Stanisław Dąbek, muzikologas, muzikos teoretikas, 

Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universiteto 
profesorius emeritas 

• Prof. Ryszard Daniel Golianek, muzikologas, Poznanės 
Adomo Mickevičiaus universiteto ir Lodzės Gražinos ir 
Kęstučio Bacevičių muzikos akademijos profesorius 

• Dr. Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, pianistė, Varšuvos 
Frederiko Šopeno muzikos universiteto Vokalo katedros 
lektorė, koncertinės agentūros „Pawlik Relations“ vadovė, 
festivalio „Moniuškos karališkasis kelias“ iniciatorė ir vadovė, 
2019 m. apsigynė daktaro disertaciją „Poezijos ir muzikos 
sintezė S. Moniuškos baladėse“, Moniuškos muzikos 
mylėtojų asociacijos narė (2019 m. pradžioje asociacija 
ėmėsi iniciatyvos, kad S. Moniuškos vardas būtų suteiktas 
Varšuvos centrinei geležinkelio stočiai), žurnalo „Polish 
market“ apdovanojimo „Perła Honorowa“ už S. Moniuškos 
muzikos populiarinimą laureatė

• Lilianna Zalesińska, meno istorikė, solistė (mecosopranas), 
Lenkijos muzikų draugijos narė

• Dr. Grzegorz Zieziula, polonistas, muzikologas, Lenkijos 
mokslų akademijos Meno instituto lektorius

Lietuva
• Miglė Anušauskaitė, komiksų kūrėja, semiotikė, Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų 
centro tyrėja

• Dr. Vida Bakutytė, muzikologė, teatro istorikė, Lietuvos 
kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja 

• Dr. Linas Balandis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Choro dirigavimo katedros asistentas, menų daktaras

• Beata Baublinskienė, muzikologė, Lietuvos kompozitorių 
sąjungos Muzikologų sekcijos vicepirmininkė, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja

• Doc. Laima Budzinauskienė, muzikologė, Lietuvos 
kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedros 
vedėja 

• Doc. Šviesė Čepliauskaitė, pianistė, Vytauto Didžiojo 
universiteto Muzikos akademijos docentė, Lietuvos muzikų 
sąjungos narė

• Jūratė Katinaitė, muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos doktorantė, Lietuvos kompozitorių sąjungos 
Muzikologų sekcijos biuro narė, Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos narė, radijo stoties „LRT Klasika“ laidų „Operos 
vakaras“ ir „Pakeliui su klasika“ vedėja, Euroradijo projektų 
prodiuserė

• Dr. Lina Navickaitė-Martinelli, muzikologė, Lietuvos 
kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos pirmininkė, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro vyr. 
mokslo darbuotoja

• Prof. Audronė Žigaitytė, kompozitorė, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos muzikų sąjungos 
pirmininkė

Stanislovo Moniuškos 200-osios 
gimimo metinės (1819–1872)
UNESCO minima sukaktis

Jungtinių Tautų
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Konferencijų salė, 5 a.,  
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius
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Rengėjai: 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
Lietuvos muzikų sąjunga
Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija

Partneriai ir rėmėjai: 
Lenkijos institutas Vilniuje
Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvoje 
Adomo Mickevičiaus institutas
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