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DŽIAZO ISTORIJA 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas Studijų programa (-os) 

Džiazo istorija / History of Jazz B014917 Muzikos atlikimas (Džiazas) 

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis: lekt. Linas Rimša. Džiazo katedra 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauras) Privalomas 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 5–6 semestrai / Muzikos atlikimas (Džiazas) Lietuvių, anglų, rusų 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: pagrindinių muzikos teorijos disciplinų žinios. Gretutiniai reikalavimai: 

nėra. 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 (3 + 3) 160 (80 + 80) 68 (34 + 34) 92 (46 + 46) 

Dalyko (modulio) tikslas 

Dalyko Džiazo istorija tikslas – praturtinti gebėjimus klausyti ir vertinti džiazo muziką estetiniu, interpretaciniu, 

istoriniu aspektais, supažindinti su žymiausiais džiazo kompozitoriais, atlikėjais, terminais, populiariausiomis džiazo 

temomis, jų forma ir harmonija, išmokti palyginti ir surasti skirtumus atlikėjų interpretuojamuose džiazo standartuose 

bei jų originaliose kompozicijose. 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Džiazo istorijos dalykas apima 13 temų, skirtų džiazo raidos apžvalgai nuo XX a. pradžios iki mūsų dienų. Paskaitos 

paremtos įvairių krypčių ir stilių muzikos pavyzdžių klausymu ir analize. Palyginama, kaip kiekviename džiazo raidos 

etape keitėsi pagrindiniai muzikos kalbos elementai (melodija, ritmas, harmonija) bei atlikimo būdai (artikuliacija, 

frazuotė), įvardijami to laikotarpio žymiausi kompozitoriai ir atlikėjai. Per abu semestrus išklausoma 80 muzikos 

kūrinių fragmentų. 

 

Studijų programos(-ų) 

ugdomos kompetencijos 

(progr. rezultato nr.) 

Dalyko (modulio) studijų rezultatai 
Studijų 

metodai 

Vertinimo 

metodai 

Muzikos kalbos ir istorijos 

žinios, kultūros kontekstų 

išmanymas. (3.1) 

Žinos žymiausius džiazo kompozitorius, atlikėjus, 

terminus, dažniausiai improvizacijoms naudojamas džiazo 

temas, jų formą ir harmoniją. 
Literatūros ir 

garso šaltinių 

studijos, 

pranešimo 

žodžiu rengimas 

ir pristatymas, 

diskusijos 

Pranešimas, 

kontroliniai 

testai, 

apklausa 

žodžiu 

Muzikos kalbos ir istorijos 

žinios, kultūros kontekstų 

išmanymas. (3.2) 

Gebės palyginti, nustatyti skirtingų atlikėjų džiazo 

standartų ir originalių kompozicijų interpretacijų 

skirtumus, padaryti išvadas. 

Gebėjimas komunikuoti, 

bendrauti ir 

bendradarbiauti. (5.2) 

Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu, aptardamas su kurso temomis susijusius klausimus.  

Kritiškas ir savikritiškas 

mąstymas. (6.2) 

Gebės vertinti džiazo muzikos reiškinius, pastebėti 

būdingas tendencijas ir numatyti jų raidos kryptis, pagrįs 

savo teiginius įgytomis žiniomis.  

 

Temos 
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1 semestras 

1. Įvadas (programos turinys, darbo tvarka, 

įskaitos ir egzamino reikalavimai, 

vertinimo kriterijai) 

2       2   
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2. Afroamerikietiška muzika. Džiazo 

muzikos elementai. Naujojo Orleano 

džiazas. Diksilendai. 

4       4 6 Garso įrašų, literatūros 

studijos 

3. Čikagos stilius. Stride. Boogie-woogie. 4       4 6 

4. Svingas (bigbendai, combo ansambliai). 

3  4     7 11 

Garso įrašų, literatūros 

studijos, pranešimo 

rengimas 

5. Bop – pirmasis moderniojo džiazo 

stilius. 
4       4 6 Garso įrašų, literatūros 

studijos 
6. Cool – „vėsusis“ džiazas. Third stream. 4       4 6 

7. Hard bop. Modalinis džiazas. 

3  4     7 11 

Garso įrašų, literatūros 

studijos, pranešimo 

rengimas 

8. Įskaita.       2 2   

Iš viso: 24  8    2 34 46  

2 semestras 

1. Free – „laisvasis“ džiazas ir 

avangardizmas. 
4       4 6 Garso įrašų, literatūros 

studijos 
2. Latin jazz, fusion, contemporary jazz. 4       4 6 

3. Postmodernusis džiazas Modern swing. 

Post bop. 3  4     7 10 

Garso įrašų, literatūros 

studijos, pranešimo 

rengimas 

4. Žymiausi D. Britanijos, Prancūzijos, Itali-

jos, Vokietijos ir Austrijos džiazo atlikėjai. 
4       4 6 

Garso įrašų, literatūros 

studijos 

5. Žymiausi Skandinavijos šalių, 

Suomijos, Olandijos, Šveicarijos džiazo 

atlikėjai. 

3       3 4 

6. Žymiausi Rusijos, Lenkijos, Čekijos ir 

kitų Rytų Europos šalių džiazo atlikėjai. 
3       3 4 

7. Džiazo raida Lietuvoje. Žymiausi šios 

muzikos atlikėjai. 3  4     7 10 

Garso įrašų, literatūros 

studijos, pranešimo 

rengimas 

8. Egzaminas.       2 2   

Iš viso: 24  8    2 34 46  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

Pranešimas 

(temos 

pristatymas 

žodžiu) 

20 Semestro 

metu 

1 pranešimas per semestrą seminaro metu. Vertinimo kriterijai:  

 žodinio pranešimo informatyvumas, konkretumas, sklandumas; 

 žinių lygis ir argumentacija; 

 analitinis ir kritinis mąstymas.  

Kontroliniai 

testai (2) 

40 

(20+20) 

Semestro 

pabaigoje 

1 testas: džiazo stiliai. 

2 testas: džiazo temos. 

Abu testai susideda iš 10 klausimų. Vertinama atsižvelgiant į teisingų 

atsakymų skaičių.  

Įskaita / 

Egzaminas 

(apklausa 

žodžiu) 

40 Sesijos metu Vertinimo kriterijai:  

 temos atskleidimo lygmuo; 

 gebėjimas analizuoti ir lyginti džiazo standartų ir originalių 

kompozicijų interpretacijas; 

 gebėjimas sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis, argumentuoti teiginius. 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas leidinio 

Nr./t. 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Autorių kolektyvas 

(projekto aut. L. 

Rimša) 

2001, 

2002, 

2005 

Džiazo istorija  Kronta 

Gridley, Mark C. 1988 Jazz Styles: History And Analysis  New Jersey: Prentice Hall 

Engleewood Cliffs 

 2000 The Oxford Companion to Jazz edited 

by Bill Kirchner 

 New York: Oxford 

University press 
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Papildomi studijų šaltiniai  

Yanow, Sc.; et. all. 1998 All Music Guide to Jazz. 3rd edition.  San Francisco, Miller 

Freeman Books 

Shipton, A. 2001 A new history of jazz  London and New York: 

Continuum. 

    http://www.allaboutjazz.co

m/ 

    http://www.allmusic.com/ 

 

Aprobuota Džiazo katedros: posėdžio data ir protokolo Nr.    

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr. ir data   

 

http://www.allaboutjazz.com/
http://www.allaboutjazz.com/
http://www.allmusic.com/

