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Ustvarjalna bera treh in pol desetletij glasbenega delovanja oziroma minulih štirih desetletij etno-
muzikoloških raziskovanj je sledeča: preko tisoč komentiranih koncertov doma in v tujini; 
šestnajst plošč oziroma zgoščenk; več kot trideset TV oddaj in TV koncertnih posnetkov ter 
številne radijske oddaje; številne znanstvene (etno-muzikološke) študije (navedene so v 
bibliografiji), na stotine predavanj in sedem knjig. Tedensko se od leta 1995 odvijajo Mirini 
tečaji in delavnice o močeh zvoka in duhovnih modrostih tako v slovenski kulturi kot tudi v 
kulturah sveta, od leta 2001 pa v okviru njene šole/katedre Veduna.  
VEČ KOT 20 KNJIG ČAKA NA OBJAVO. 


