
Dovana bibliotekai 

 

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Muzikos akademijos padalinio fondai pasipildė dar vienu gausiu 

dovanotu rinkiniu − pianisto Antano Algirdo Smetonos muzikos leidinių biblioteka. Tai Muzikos akademijos 

iniciatyva, susijusi su lietuvių išeivijos kultūrinio paveldo išsaugojimu. „Muzikos akademijoje jau yra prezidento 

Antano Smetonos parvežtas į Lietuvą fortepijonas, tad mes iškart pasisiūlėme, jog norime ir šią medžiagą priimti, 

ją saugoti ir naudoti studijoms. Gal net įsteigti A. Smetonos vardo studijų centrą, kuriame būtų telkiama ir 

analizuojama išeivijos sukaupta unikali muzikinė patirtis“ − sakė prof. Rokas Zubovas
*
. A. Smetonos bibliotekos 

perdavimo intencija 2013 m. birželio mėnesį universitete lankėsi už jos perdavimą atsakingas dr. Viktoras Stankus. 

Tuomet dar buvo aptarinėjamos tik rinkinio atgabenimo laikas ir detalės. 

Šiandien A. Smetonos muzikos leidinių biblioteka yra sutvarkyta, įtraukta į bibliotekos informacinę sistemą ir 

prieinama universiteto bendruomenės nariams bei visiems besidomintiems. Didžiąją dovanoto rinkinio dalį sudaro 

natos, plokštelės, kompaktinės plokštelės, taip pat knygos ir kiti leidiniai. Iš viso rinkinyje yra 1215 pavadinimų 

(1590 egzempliorių) leidinių.  
 

*“Lietuvoje aš jaučiuosi tekančios upės lašeliu“. Pokalbis su žymiu pianistu, VDU Muzikos akademijos prodekanu prof. Roku Zubovu. Iš 

VDU – pasaulio lietuvių universitetas, 2013/2014. Kaunas, 2014, p. 35-37. 

 

 

 

VDU bibliotekos katalogo fragmentas, kur matosi dovanotos bibliotekos leidiniai: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Nuotrauka iš dr. Viktoro Stankaus (kairėje) vizito VDU bibliotekoje: 
 

 
 

 

Apie pianistą Antaną Algirdą Smetoną 
 

Antanas Algirdas Smetona (Lietuvos Prezidento Antano Smetonos vaikaitis) pianistas, pedagogas 

gimė 1939 m. sausio 23 d. Paryžiuje. Netrukus su tėvais Juliumi Smetona ir motina Birute 

Nasvytyte-Smetoniene grįžo į Lietuvą. Prasidėjus sovietų okupacijai, Smetonų šeima 1940 m. 

pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į Jungtines Amerikos Valstijas.  

Jaunasis Antanas dar ankstyvoje vaikystėje pradėjo skambinti pianinu. Šio meno jį mokė motina 

Birutė ir muzikas Leonardas Shure netoliese esančioje Klivlando muzikos mokykloje (Cleveland 

Music School Settlement), kurioje jie abu mokytojavo. Pirmasis šešiamečio Antano koncertas vyko 

Steinvėjaus salėje (Steinway Hall), Klivlande. 1956 m. jis baigė Šv. Juozapo katalikų gimnaziją. 

A. Smetona grojo pagrindinėse Klivlando ir Niujorko radijo stotyse, 1959 m. atliko programą 

Lietuvių studentų sąjungos surengtame rečitalyje Čikagoje. Dirvos laikraščio jaunųjų pianistų 

konkurse 1961 m. laimėjo pirmą vietą. Muzikos studijas tęsė Niujorke. 1961 m. jam buvo suteiktas 

bakalauro laipsnis Mannes muzikos koledže (Mannes College of Music), o magistro – garsiojoje 

Juliardo muzikos mokykloje (Julliard School of Music). Laimėjęs Fulbraito, Rokfelerio, Herco 

stipendijas, kelerius metus stažavosi Europoje. Kaip solistas koncertavo su Hamburgo, Frankfurto ir kitais simfoniniais 

orkestrais, atliko L. van Beethoveno, J. Bramso, P. Čaikovskio koncertus fortepijonui. Dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, 

o Vercelio Viočio (Vercelli Viotti) konkurse Italijoje laimėjo sidabro medalį, Ženevos ir Paryžiaus konkursų laureatas. 

A. Smetona dėstė  keliuose universitetuose, kaip solistas koncertavo žinomose Amerikos salėse.  Nuo 1990 m. lankėsi 

Lietuvoje, koncertavo, rengė seminarus, 1991 ir 1995 m. buvo M.K. Čiurlionio pianistų tarptautinio konkurso žiuri narys. 

1992 m. Lietuvoje ir JAV su smuikininku A. Katiliumi griežė visas L. van Beethoveno sonatas smuikui ir fortepijonui.  

A. Smetona mirė 2012 m. gruodžio 6 d. Klivlande. 
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