LEOPOLDO DIGRIO 317 FONDO
PIRMO APRAŠO PRATARMĖ
Leopoldas Digrys - žymus lietuvių vargonininkas ir pianistas, Lietuvos nusipelnęs bei liaudies
artistas, profesorius - gimė 1934 m. rugsėjo 8 d. Kaune. 1951 m. baigė Vilniaus dešimtmetę muzikos
mokyklą. 1952-1957 m. studijavo Maskvos P.I.Čaikovskio valstybinėje konservatorijoje (G.Ginzburgo
fortepijono ir A.Gedikio bei L.Roizmano vargonų klasėse), o 1958-1961 m. ten pat ir šių abiejų
specialybių aspirantūroje. Kelis kartus (1969 m. ir 1976 m.) stažavosi Prahos muzikos akademijoje pas
prof. I.Reinbergerį. Nuo 1960 m. pradėjo dėstyti Lietuvos TSR valstybinėje konservatorijoje (dabar
Lietuvos muzikos akademija), kur ir dirba iki šiol (nuo 1968 m. - docentas, nuo 1983 m. - profesorius).
1962 m. jo iniciatyva konservatorijoje buvo atkurta vargonų klasė, o vėliau iš jos išaugo stipri lietuvių
vargonininkų mokykla. L.Digrys čia parengė nemažai diplomantų, tarp jų - tarptautinių bei respublikinių
konkursų laureatai, kiti žymūs jo mokiniai - vargonininkai B.Vasiliauskas, G.Lukšaitė, N.Dainienė, V. ir
Ž. Survilaitės, N.Trinkūnaitė, V.Prekelytė, G.Kviklys, A.Kiškelytė ir kt.
Ryškiausias muzikos veiklos baras yra L.Digrio koncertinė veikla. Jo kaip pianisto pradžia 1955
m., o po trejų metų - ir kaip vargonininko. L.Digrys nuolat koncertuoja ne tik Lietuvos, buvusios TSRS
miestuose, bet ir kitose šalyse. Didelį pasisekimą turėjo vargonininko gastrolės Suomijoje, Lenkijoje,
Šveicarijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje, VDR ir VFR bei Vakarų Berlyne, Italijoje, kitose Europos
valstybėse. L.Digrys dalyvauja įvairiuose vargonų muzikos festivaliuose bei kituose renginiuose, nuolat
skaito paskaitas apie vargonų kultūrą Krokuvoje, Prahoje, Vienoje bei veda praktinius užsiėmimus
Kijevo, Alma-Atos ir kitų miestų konservatorijose. Būdamas vienas iš aktyviausiai koncertuojančių ir
labiausiai vertinamų vargonininkų, jis atlieka visų epochų - tiek senovinę, tiek romantinę, tiek ir
šiuolaikinę vargonų muziką. Į plokšteles yra įrašęs G.Bemo, J.S.Bacho, M.K.Čiurlionio, St.Vainiūno,
J.Juzeliūno, T.Makačino ir daugelio kitų kompozitorių kūrinių. L.Digrys pirmasis redagavo ir atliko
lietuvių bei kitų tautų kompozitorių kūrinių vargonams (E.Balsio kantatos “Saulę nešantis”, J.Juzeliūno
Sonatos balsui ir vargonams bei kt.). Savo kūrinių jam yra dedikavę kompozitoriai J.Juzeliūnas,
T.Makačinas, A.Nemtinas (Maskva), G.Bove (Šveicarija) ir kiti. L.Digrio iniciatyva buvo rekonstruota
bei įrengta naujų vargonų, parengta nemažai mokslinių-tiriamųjų darbų (“Registruotės menas”, vadovėlis
“Vargonų mokykla”, “Vargonų pratimai pedalams” ir kt.), skelbta spaudoje nemažai straipsnių, recenzijų,
interviu ir kt. L.Digrys buvo vargonininkų tarptautinių konkursų (Lietuvoje ir užsienyje) organizacinio
komiteto žiuri nariu Kijeve, Budapešte, Alma-Atoje ir kt. bei Kijevo valstybinės konservatorijos
Valstybinės egzaminų komisijos pirmininku (1978 m., 1982 m.), įvairiausių žinybinių komisijų nariu ir
vargonų muzikos masinių renginių vedančiuoju organizatoriumi.
L.Digrio entuziazmo dėka Vilnius šiandien - žymus vargonininkų muzikos centras.
Už nuopelnus muzikos menui ir ilgametį pedagoginį darbą bei aktyvią visuomeninę veiklą
L.Digrys ne kartą buvo apdovanotas garbės ir kt raštais. 1973 m. jam buvo paskirta LTSR valstybinė
premija, 1968 m. - suteikti Lietuvos respublikos nusipelniusio, o 1983 m. - ir liaudies artisto garbės
vardai.
L.Digrio kūrybos, biografiniai ir kt. dokumentai į Lietuvos literatūros ir meno archyvą buvo
priimti nuolatiniam valstybiniam saugojimui dalimis iš paties L.Digrio 1976 06 24, 1979 10 23, 1998 04
08. Viena byla perkelta iš Muzikos kūrinių rankraščių kolekcijos. Sutvarkius pirmąją dalį dokumentų,
buvo padarytas L.Digrio fondo pirmas aprašas, o vėliau ir jo tęsiniai. Dokumentus tvarkė archyvistės
D.Kvieskaitė (1979 m.), V.Kunigėlytė (1984 m.). 2001 m. sausio 26 d. archyvistės S.Lavrentjevos
buvo
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padarytas dar vienas aprašo tęsinys, į kurį įrašyta 61 byla. Iš viso šiame fonde yra 458 bylos, kurių
didžiausią dokumentų dalį sudaro L.Digrio - vargonininko kūrybos dokumentai, t.y. festivalių bei
kt.
koncertų programos ir afišos. Visi atliekami koncertai suskirstyti į skyrelius - Lietuvoje, buv. TSRS
respublikose bei kitose šalyse, be to, kiekvienoje byloje yra ne vieno koncerto, o kelių - programos ir
afišos, sudėtos chronologiškai. Tad neturėtų susidaryti sunkumų, ieškant norimo koncerto programos ar
afišos. Tokiu pat būdu sutvarkyti ir L.Digrio koncertai su kitais atlikėjais, orkestrais ir kt. Kai kurie
dokumentai prijungti prie ankstesnio L.Digrio aprašo bylų (žr. aprašo antraščių pataisymus).

Vyresn. archyvistė
2001 m. sausio 26 d.

Svetlana Lavrentjeva
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LEOPOLDO
DIGRIO
KŪRYBOS DOKUMENTAI

1.1.
VARGONININKO
KŪRYBOS
VAKARŲ, FESTIVALIŲ IR KT.
KONCERTŲ PROGRAMOS IR AFIŠOS
1.1.1. VARGONŲ REČITALIŲ IR KT.
KONCERTŲ
1.1.1.1. LIETUVOJE
398

Koncertų, skirtų L.Digrio 50-osioms
gimimo bei 30-osioms kūrybinės veiklos
metinėms bei kt. kūrybos vakarų Vilniaus
Mažojoje baroko salėje bei Vilniaus
Paveikslų galerijoje ir Meno darbuotojų
rūmuose, Raudonojoje salėje, kur grojo bei
kalbėjo L.Digrys, programos ir afišos

1977 m. rugsėjo 21 d. 1984 m. balandžio 14 d.

29

399

L.Digrio vargonų rečitalių Vilniaus
Paveikslų galerijoje programos ir afiša

1975 m. liepos 30 d. 1984 m. liepos 6 d.

9

400

L.Digrio vargonų rečitalių ir koncertų su
kt. atlikėjais, chorais ir orkestrais (vargonų
muzikos koncertų ciklas “Monografijos”)
Vilniaus Paveikslų galerijoje programos ir
afišos

1976 m. spalio 3 d. 1977 m. lapkričio 6 d.

28

401

L.Digrio muzikos koncertų - “Pokalbių
apie
muziką
vargonams”
Vilniaus
Paveikslų galerijoje bei filharmonijoje
Vilniuje afišos
Yra L.D. įrašas

1976 m. lapkričio 3 d. gruodžio 22 d.

4

402

L.Digrio
vargonų
rečitalių
Kauno
Skulptūros ir vitražo galerijoje bei
Vilniaus baroko salėje ir Neringos istorijos
muziejuje Nidoje programos

1981 m. gegužės 27 d. 1985 m. vasario 24 d.

5

39

Pastabos
5

1
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SĄJUNGINĖSE
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RES-

403

L.Digrio vargonų rečitalių gastrolių
koncertų Novosibirske, Irkutske, Odesoje,
Lvove, Donecko apskr. afišos. Rusų k.

1976 m. spalio 27 d. 1978 m. vasario 6 d.

5

404

L.Digrio vargonų rečitalių Maskvos
valstybinės filharmonijos P.I.Čaikovskio
Koncertų salėje bei Maskvos valstybinės
konservatorijos
Didžiojoje
salėje
programos ir afišos. Rusų k.

1977 m. sausio 29 d. 1984 m. gegužės 20 d. -

23

405

L.Digrio vargonų rečitalių Latvijos TSR
valstybinės filharmonijos Domo salėje
Rygoje programos ir afišos. Latvių, rusų
k.

1977 m. vasario 10 d. 1984 m. birželio 17 d.

8

406

L.Digrio vargonų rečitalių Estijos TSR
valstybinės filharmonijos “Estonia” ir
“Vainemuine” koncertų salėse Taline
afišos. Estų, rusų k.

1977 m. vasario 12 d. 1979 m. gruodžio 2 d.

3

407

L.Digrio vargonų rečitalių Sverdlovsko
valstybinės filharmonijos koncertų salėje
afišos. Rusų k.
Yra 1980 m. gastrolių koncertų Sverdlovske, Gorkyje, Kišiniove, Lvove afiša
rusų k.

1977 m. gegužės 1 d. 1980 m. balandžio 15 d.

6

408

L.Digrio vargonų rečitalių Baltarusijos
TSR valstybinės filharmonijos Minsko
koncertų salėje programa ir afiša.
Rusų
k.

1977 m. gruodžio 10 d. 1983 m. gruodžio 28 d.

3

409

L.Digrio
vargonų
rečitalių
Kijevo
valstybinės filharmonijos Didžiojoje salėje
afišos. Ukrainiečių, rusų k.

1978 vasario 12-22 d.

14

410

L.Digrio vargonų rečitalių Leningrado
M.I.Glinkos valstybinėje akademinėje
kapeloje programos ir afišos. Rusų k.

1978 m. vasario 24 d. 1983 m. balandžio 9 d.

37

40

5

1
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411

L.Digrio vargonų rečitalių Gruzijos ir
Abchazijos valstybinėje filharmonijoje
Picundoje, vargonų muzikos festivalių
“Picunda” koncertų afišos. Gruzinų, rusų
k.
Yra 1979-1981 m. kitų koncertų AlmaAtoje, Picundoje ir Baku afišos

1978 m. rugsėjo 20 d. 1982 m. rugsėjo 22 d.

11

1.1.1.3. KITOSE ŠALYSE
412

L.Digrio vargonų rečitalio bei koncertų su
Lietuvos kameriniu
orkestru
(vad.
S.Sondeckis) Lenkijoje, Bialystoko valstybinėje filharmonijoje afiša. Lenkų k.

1978 m. spalio 24 d. ir
26 d.

1

413

L.Digrio vargonų rečitalių Italijoje, XVI
vargonų muzikos festivalio Revennoje bei
Venecijoje šv. Marko bažnyčioje, “XXIX
Sagra musicale Malatestiana” bei “La
musica russa e Sovietica” festivalių
Chiesoje ir kitur programos ir afišos. Italų
k.

1976 m. liepos 19 d. 1980 m. gruodžio 1 d.

16

414

L.Digrio vargonų rečitalių Jugoslavijoje,
“Ljeto-76” bei “Šibenik-81” festivalių
koncertų Zagrebo “Vatroslavo Lasinski”
salėje, Šibenike afišos. Slavų, anglų k.

1976 m. liepos 20 d. 1981 m. rugpjūčio 14 d.

3

415

L.Digrio vargonų rečitalių Vokietijoje,
Berlyno Aukštojoje meno mokykloje,
Stadt Gera Schweriner Dom bei
Gottingene, Stuttgarte ir kt. 1976 m.
tarptautinio vargonų muzikos festivalio
koncertų programos ir afišos.
Vokiečių
k.

1976 m. spalio 15 d. 1978 m. spalio 5 d.

18

416

L.Digrio
vargonų
rečitalių
Čekoslovakijoje, Prahos šv. Mikulaše bažnyčioje, Košico bei Brno valstybinėse
filharmonijose ir kt. programos ir afišos.
Čekų k.

1976 m. lapkričio 14 d. 1983 m. vasario 21 d.

32

417

L.Digrio vargonų rečitalio Bulgarijoje, IX
tarptautinio muzikos festivalio Sofijoje
“Bulgarijos” koncertų salėje afiša. Bulgarų
k.

1978 m. birželio 16 d.

1

5

41
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418

L.Digrio vargonų rečitalių Vokietijoje,
Berlyno Aukštojoje meno mokykloje ir
Hansavertelio Kaiser Friedrich-Gedachtnis
bažnyčioje bei kt. grotų koncertų VDR
(Hale, Leipcigas, Frankfurtas ir kt.) ir VFR
(Kelnas, Leverkuzenas, Diuseldorfas ir kt.)
programos, afišos, reklaminiai plakatai ir
leidinys. Vokiečių k.

1980 m. spalio 3 d. 1984 m. spalio 26 d.

94

419

L.Digrio vargonų rečitalių Danijoje Ronne,
Soro ir Hjorring bažnyčiose, tarptautinio
vargonų
muzikos
ir
“Vendsyssel”
festivalių koncertų programos. Danų k.

1982 m. liepos 21 d. rugpjūčio 15 d.

12

420

L.Digrio vargonų rečitalių Rumunijoje,
Bukarešte, Tirgu Mures ir Chej-Napoca
valstybinėse
filharmonijose
afišos.
Rumunų k.

1983 m. kovo 26-29 d.

3

421

L.Digrio (vargonai) ir G.Kaukaitės
(sopranas) koncerto Norvegijoje, XII
tarptautinio
muzikos
festivalio
Kristiansono miestelyje programos ir afiša.
Norvegų, anglų k.

1983 m. gegužės 10 d.

18

1.1.2. SOLISTO KONCERTŲ SU
KITAIS ATLIKĖJAIS, ORKESTRAIS,
CHORAIS IR KT.
1.1.2.1. LIETUVOJE
422

L.Digrio (vargonai) koncertų su Vilniaus
M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleivių (vaikų) choru (vad. ir dir.
R.Zdanavičius) bei šiuo choru ir E.Digriu
(smuikas), S.Sabalyte (arfa), T.Šernu
(varpai), L.Deksnyte (sopranas), G.Kvikliu
(klavesinas) ir kt. atlikėjais Vilniaus
Paveikslų bei Kauno skulptūros ir vitražo
galerijose programos ir afiša

1976 m. - 1982 m.
lapkričio 20 d.

9

423

L.Digrio (vargonai) ir G.Kaukaitės
(sopranas) koncertų Klaipėdos Mažojoje
salėje programos ir afiša

1976 m. gruodžio 5 d. 1979 m. rugsėjo 19 d.

5

5
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1
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424

L.Digrio
(vargonai)
koncertų
su
V.Daunoru (bosas) ir E.Digriu (smuikas)
Vilniaus Mažojoje baroko bei Klaipėdos
Mažojoje salėse programos ir afišos

1976 m. gruodžio 31 d. 1977 m. vasario 6 d.

8

425

L.Digrio
(vargonai)
koncertų
su
N.Ambrazaityte
(mecosopranas)
ir
Lietuvos TSR valstybinės filharmonijos
Styginiu kvintetu Vilniaus Mažojoje
baroko salėje programa ir afiša

1977 m. sausio 15-16 d.

3

426

L.Digrio (vargonai) koncertų su D.Šafranu
(violončelė) Vilniaus Mažojoje baroko ir
Klaipėdos Mažojoje salėse programa ir
afiša

1977 m. kovo 30 d. balandžio 2-3 d.

3

427

L.Digrio (vargonai) koncertų su V.Noreika
(tenoras) ir E.Digriu (smuikas) bei kt.
atlikėjais Vilniaus Mažojoje baroko salėje
ir Vilniaus Paveikslų galerijoje programos
ir afišos

1977 m. balandžio
23-24 d.

19

428

L.Digrio (vargonai) ir Lietuvos TSR
valstybinės
filharmonijos
simfoninio
orkestro artistų grupės (dir. J.Domarkas)
koncerto Vilniaus Paveikslų galerijoje
afiša

1977 m. spalio 21 d.

1

429

L.Digrio (vargonai) koncertų su E.Digriu
(smuikas), S.Sabalyte (arfa) ir F.Jakšiu
(skaitovas), S.Gižaite (sopranas) bei
Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokyklos
moksleivių (vaikų) choru (vad. ir dir.
R.Zdanavičius) Vilniaus Mažojoje baroko
salėje programos ir afišos. lietuvių, rusų k.

1977 m. spalio 29 d. 1982 m. gruodžio 31 d.

13

430

Lietuvos TSR kompozitorių sąjungos
valdybos V plenumo vargonų muzikos
koncerto Vilniaus Paveikslų galerijoje
programa ir afišos. L.Digrys (vargonai) vienas iš dalyvių

1978 m. kovo 5 d.

4

431

L.Digrio
(vargonai)
koncertų
su 1978 m. balandžio 16 d. G.Kaukaite
(sopranas),
R.Katiliumi
1980 m. gegužės 30 d.
(smuikas) bei B.Vasiliausku (vargonai) ir
Lietuvos kameriniu orkestru (meno vad. ir
dir. S.Sondeckis), su Kauno valstybiniu
choru (meno vad. ir dir. P.Bingelis, dir.

10

5

43

1

2

3

4

A.Mišeikis) Vilniaus Paveikslų galerijoje
programos ir afiša. Lietuvių, anglų,
prancūzų, rusų k.
432

L.Digrio
(vargonai)
koncertų
su
G.Kaukaite (sopranas), E.Digriu (smuikas)
ir
Vilniaus
M.K.Čiurlionio
meno
mokyklos
vaikų
choru
(vad.
R.Zdanavičius) Vilniaus Mažojoje baroko
salėje programos bei anotacinis leidinys programa. Lietuvių, anglų, rusų k.

1978 m. gruodžio 31 d. 1984 m. balandžio 30 d.

85

433

L.Digrio (vargonai) koncertų su E.Digriu 1979 m. balandžio 21 d. (smuikas), J.Landsbergyte (klavesinas), 1984 m. gruodžio 31 d.
V.Prudnikovu (bosas) ir kt. atlikėjais bei
Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokyklos
moksleivių choru (vad. R.Zdanavičius)
Vilniaus
Mažojoje
baroko
salėje
programos ir afišos

11

434

L.Digrio (vargonai) koncertų su A.Stulgiu
(smuikas) Vilniaus Mažojoje baroko salėje
programa ir afiša

3

435

L.Digrio (vargonai) ir E.Kuskino (triūba) 1979 m.. lapkričio 25 d. bei vyrų choro “Varpas” (meno vad. ir dir.
1982 m. kovo 21 d.
A.Krogertas, dir. A.Arminas) koncertų
Vilniaus Paveikslų galerijoje ir Mažojoje
baroko salėje programos ir afišos

6

436

L.Digrio (vargonai) koncertų su E.Digriu
(smuikas) Vilniaus Mažojoje baroko salėje
bei Kauno skulptūros ir vitražo galerijoje
programos ir afišos

1982 m. birželio 19 d. spalio 17 d.

11

1.1.2.2. TSR
PUBLIKOSE

SĄJUNGINĖSE

1979 m. liepos 14-15 d.

RES-

437

L.Digrio
(vargonai)
koncertų
su
G.Kaukaite
(sopranas)
Maskvos
valstybinės konservatorijos Didžiojoje
salėje bei Leningrado M.I.Glinkos
valstybinėje akademinėje kapeloje afišos.
Rusų k.

1976 m. gruodžio 29 d. 1980 m. sausio 19 d.

3

438

L.Digrio (vargonai) vargonų muzikos
koncerto su E.Digriu (smuikas) Estijos

1977 m. vasario 12 d.

2

5

44
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TSR valstybinės filharmonijos koncertų
salėje “Estonia” afišos. Estų, rusų k.
439

L.Digrio (vargonai) vargonų muzikos
koncertų su E.Digriu (smuikas) Odesos
operos ir baleto teatre, Leningrado
M.I.Glinkos valstybinėje akademinėje
kapeloje bei Sverdlovsko valstybinės
filharmonijos Didžiojoje salėje (yra su
G.Nosavinu - varpai) programos ir afiša.
Rusų k.

1977 m. rugsėjo 12 d. 1978 m. rugsėjo 24 d.

5

440

L.Digrio (vargonai) koncerto su S.Gižaite
arba G.Kaukaite (sopranas), E.Digriu
(smuikas), T.Šernu (varpai) bei Vilniaus
M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleivių choru (dir. R.Zdanavičius) Latvijos
TSR valstybinėje filharmonijoje programa
ir afišos. Latvių, rusų k.

1979 m. gruodžio 5 d.

4

441

L.Digrio (vargonai) ir Lietuvos TSR 1980 m. rugsėjo 19-21 d.
kamerinio orkestro (meno vad. ir dir.
ir 23 d.
S.Sondeckis) koncertų Maskvos valstybinės konservatorijos bei Leningrado
valstybinės
filharmonijos
didžiosiose
salėse (solistais T.Grindenko ir A.Liubamovu) programos ir afiša. Rusų k

7

442

L.Digrio (vargonai) koncertų su E.Digriu
(smuikas), L.Deksnyte (sopranas), T.Šernu
(vargonai) bei Vilniaus M.K.Čiurlionio
meno mokyklos vaikų choru (meno vad.
ir dir. R.Zdanavičius) Leningrado valstybinės filharmonijos bei Maskvos valstybinės
konservatorijos
didžiosiose
salėse
programa ir afišos. Rusų k.

1981 m. kovo 7 d. [1982 m.] sausio 21 d.

4

443

L.Digrio (vargonai)
ir
Leningrado
M.I.Glinkos
valstybinės
akademinės
kapelos (meno vad. ir dir. V.Černušenko,
dir. V.Borisov) koncerto šios kapelos
salėje programa ir afiša. Rusų k.

1981 m. balandžio 3 d. [1982 m.]

3

444

L.Digrio (vargonai) ir Totorijos ATSR
G.Tukajos valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro (dir. S.Kalagin) koncertų
Totorijos
ATSR
valstybinės
konservatorijos aktų salėje afiša. Rusų k.

1981 m. spalio 30-31 d.

1

5

45

1

2

3

4

445

L.Digrio (vargonai) ir Lietuvos TSR nusip.
vyrų choro “Varpas” (meno vad. ir dir.
A.Arminas, dir. P.Puošiūnas) koncertų
Ukrainos TSR respublikiniuose vargonų ir
kamerinės muzikos namuose Kijeve
programa ir afišos. Ukrainiečių, rusų k.

1982 m. kovo 27-28 d.

5

446

L.Digrio (vargonai) ir Estijos TSR
valstybinio simfoninio orkestro (dir.
D.Samėnas)
koncerto
Leningrado
valstybinės filharmonijos Didžiojoje salėje
programos. Rusų k.

1982 m. gegužės
28 ir 30 d.

6

447

L.Digrio (vargonai)
ir
Leningrado
D.D.Šostakovičiaus valstybinės filharmonijos
simfoninio
orkestro
(dir.
T.Zanderling - VDR) koncerto tos pačios
filharmonijos Didžiojoje salėje programa ir
afiša. Rusų k.

1982 m. lapkričio 25 ir
26 d.

7

448

L.Digrio (vargonai) ir V.Daunoro (bosas)
vargonų
muzikos
vakaro koncerto
Leningrado D.D.Šostakovičiaus valstybinės filharmonijos Didžiojoje salėje
programa. Rusų k.

1984 m. gegužės 11 d.

2

[1982 m.] - 1983 m.
balandžio 2 d.

12

1980 m. spalio 9 d.

2

1.2. RANKRAŠČIAI
449

L.Digrio 1970-1982 m. grotų koncertų
sąrašai bei 1978 m. vargonų rečitalių
Vilniaus Mažojoje baroko salėje ir
Paveikslų galerijoje programa bei jo
interviu spaudoje. Lietuvių, rusų k.
Autografas, mašinraštis, laikraščių
iškarpos

2. DOVANOJIMO ĮRAŠAI LEOPOLDUI
DIGRIUI

450

A.Fisejiskio dovanojimo įrašas savo atliekamų koncertų ciklo “Visi J.S.Bacho
kūriniai vargonams” programoje.
Rusų
k.

5

46
1

2

3

4

451

Vyt.Valiaus dovanojimo įrašas savo
estampų “Muzikinis ciklas” estampo
“Vargonai” kopijoje

1972 m. liepos mėn.

1

5

3. LEOPOLDO DIGRIO BIOGRAFINIAI
DOKUMENTAI

452

L.Digrio - V, VI ir VII Vilniaus vargonų
muzikos festivalių Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje - organizacinės komisijos nario
dokumentai
(festivalių
koncertų
programos-bukletai ir kt.)
Yra R.Gučo recenzijų iškarpų

1977 m. rugsėjo 18 d. 1983 m. spalio 2 d.

79

453

L.Digrio - Kijevo P.I.Čaikovskio valstybinės konservatorijos vargonų klasės (prof.
A.N.Kotliarovskio) studentų valstybinio
egzamino
komisijos
pirmininko
programa. Rusų k.
Yra L.D. įrašų

1978 m. birželio 25 d.

1

454

L.Digrio - Lietuvos TSR valstybinės
konservatorijos vyr. dėstytojo (vėliau
docento, profesoriaus)
vargonų klasės
studentų koncertų afišos. Lietuvių, lenkų,
rusų, ukrainiečių k.

1966 m. birželio 30 d. 1981 m. gegužės 18 d.

12

4.
DOKUMENTAI
LEOPOLDĄ DIGRĮ

APIE

455

Straipsniai,
straipsneliai,
recenzijos,
žinutės ir kt. apie L.Digrį ar kur jis
minimas, išspausdinti periodikoje bei
L.Digrio įgrotos plokštelės plokštelių
studijoje vokas. Lietuvių, anglų, čekų, rusų
k.
Spaudinys, mašinraštis, spaudos iškarpos bei jų kopijos
Yra strp. apie Eduardą Digrį laikraščio
iškarpa

1961 m. lapkričio 29 d. 1994 m. spalio 14 d.

137

456

J.Bagdanskis. “Litauische Kunstler im
rampenlicht”, A.Tauragis “Lithuanian
music” (4 var.), “LTSR valstybinė
konservatorija”. Leidiniai, kur minimas

1971-1983 m.

285

Žr. 384
bylą

47
1

2
L.Digrys. Lietuvių,
prancūzų, rusų k.
Spaudiniai

anglų,

3

4

vokiečių,

5.
LEOPOLDO
DIGRIO
SURINKTI DOKUMENTAI
457

L.Digrio surinktos buvusių mokinių
koncertų programos ir afišos. Lietuvių,
latvių, čekų, rusų k.

1971 m. gegužės 12 d. 1985 m. kovo 30 d.

45

458

L.Digrio surinktos kitų šalių muzikos
atlikėjų ir kt. koncertų, festivalių bei kt.
programos, afiša, reklaminiai leidiniai,
bukletai ir kt. Lietuvių, anglų, danų,
vokiečių, čekų, rusų k.
Spaudiniai, spaudos iškarpos

1961-1989 m.

136

Į šį aprašo tęsinį įrašyta 61 (šešiasdešimt viena) byla, 398-458 nr.
Iš viso šiame apraše yra 458 (keturi šimtai penkiasdešimt aštuonios) bylos, 1-458 nr.

Aprašo tęsinį padarė vyresn. archyvistė
2001 m. sausio 26 d.

Svetlana Lavrentjeva
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