LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJOS
ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUSIRINKIMAS
PROTOKOLAS Nr. 1
2019-03-29
Vilnius
Susirinkimo pirmininkė – prof. dr. Aušra Jurgutienė
Sekretorė – dr. Dalia Cidzikaitė
Dalyvauja: Arūnas Bliūdžius, dr. Dalia Cidzikaitė, prof. dr. Genovaitė Dručkutė, asist. Vilija
Janušauskienė, prof. dr. Aušra Jurgutienė, prof. dr. Nijolė Kašelionienė (prisijungė per telefoną),
doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, dr. Laura Laurušaitė, prof. hab. Dr. Virginija BalsevičiūtėŠlekienė, prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, dr. Eugenijus Žmuida, dr. Manfredas Žvirgždas. Iš viso: 11
narių.
DARBOTVARKĖ:
-

Asociacijos veiklos ir finansinė ataskaitos (LLLA Kolegijos pirmininkė Ž. Kolevinskienė).
Pranešimas apie Europos lyginamosios literatūros draugijos naujienas ir LLLA dalyvavimą
draugijos veikloje (LLLA mokslinė sekretorė D. Cidzikaitė).
Revizijos komisijos ataskaita (komisijos pirmininkė V. Šlekienė).
Nauji Kolegijos ir pirmininko/-ės rinkimai.
Diskusija apie būsimas konferencijas, 2020 metų LLLA 15 metų įkūrimo jubiliejų, kiti
klausimai (moderuoja prof. dr. A. Jurgutienė).

SVARSTYTA:
1. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita.
Susirinkimo dalyvius pasveikino LLLA Kolegijos pirmininkė Ž. Kolevinskienė.
Susirinkimo metu Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos Kolegijos pirmininkė Ž.
Kolevinskienė pristatė ataskaitinio Asociacijos laikotarpio – 2016–2018 m. veiklos ir finansinę
ataskaitą (pridedama). A. Jurgutienė padėkoja pirmininkei, sakydama, kad nors per pastaruosius
ketverius metus dėl suprantamų priežasčių daug veiklos nebuvo, ji nebuvo prasčiausia – įvyko
konferencija, išleistas leidinys. Pasidžiaugė, kad ataskaitoje buvo pristatyti ir probleminiai dalykai.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į prastai atrodantį Asociacijos tinklalapį. A. Jurgutienė siūlo pagerinti
tiek tinklalapio turinį (pvz., paprašyti Asociacijos narių pateikti sąrašą su savo komparatyvistikos
darbais), tiek išvaizdą (pvz., sukurti interaktyvų tinklalapį). Pasak A. Jurgutienės, būtų gerai, jei
atnaujintame tinklalapyje atsispindėtų mūsų organizacijos ir pavienių jos narių ryšiai, kanalai su
tarptautinėmis bendrijomis. Ji pasiūlė tinklalapio turiniui pagerinimui suburti atskirą asociacijos
narių grupę. Ž. Kolevinskienė atkreipė dėmesį, kad Asociacija iki šiol neturi savo logotipo, kuris,
pasak jos, tikrai praverstų, tuomet Asociacija turėtų ir savo firminį blanką.
LLLA mokslinė sekretorė D. Cidzikaitė papasakojo apie Europos lyginamosios literatūros draugijos
naujienas ir LLLA dalyvavimą draugijos veikloje.
Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė komisijos pirmininkė V. Balsevičiūtė-Šlekienė,
pastebėdama, kad visi dokumentai tvarkingi, kruopščiai saugomi ir atspindintys Asociacijos istoriją.
(pridedama).
Posėdžio pirmininkė siūlo balsuoti už pateiktąsias ataskaitas.

Visos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai.

NUTARTA:
Patvirtinti Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos veiklos ir finansinę ataskaitą už 2016–2018
m. ataskaitinį laikotarpį.
SVARSTYTA:
2. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos Kolegijos rinkimai.
Dvi Kolegijos narės – A. Jurgutienė ir G. Dručkutė – atsisako kelti savo kandidatūrą į naujai
renkamą kolegiją. N. Kašelionienė telefonu sutinka kandidatuoti į Kolegiją.
Susirinkusieji siūlo kandidatus į Kolegijos narius: Žydronę Kolevinskienę, Laurą Laurušaitę,
Manfredą Žvirgždą, Nijolę Kašelionienę, Dalią Cidzikaitę, Dalią Kuizinienę (sutikimas gautas
telefonu), Gintarę Bernotienę (sutikimas gautas telefonu), Audingą Peluritytę-Tikuišienę, Astą
Gustaitienę (atsisakė kandidatuoti), Indrę Žakevičienę (pasiūlė A. Gustaitienė) ir Dainių Vaitiekūną.
Sudaroma balsų skaičiavimo komisija: A. Bliūdžius (pirmininkas), V. Balsevičiūtė-Šlekienė ir
Vilija Janušauskienė.
Vyksta balsavimas.
Skelbiami balsavimo rezultatai: balsavo 10 narių, išdalyta 10 biuletenių. Negaliojančių biuletenių
nėra.
Suskaičiavus balsus, į Kolegiją išrinkti daugiausia balsų surinkę kandidatai: Ž. Kolevinskienė, L.
Laurušaitė, M. Žvirgždas, D. Cidzikaitė, N. Kašelionienė, D. Kuizinienė ir D. Vaitiekūnas.
Rinkimų rezultatai patvirtinti vienbalsiai.
NUTARTA:
- Į Kolegiją išrinkti nariai: Ž. Kolevinskienė, L. Laurušaitė, M. Žvirgždas, D. Cidzikaitė, N.
Kašelionienė, D. Kuizinienė ir D. Vaitiekūnas.
- Kolegija įpareigojama išrinkti Kolegijos pirmininką/-ę.
Po Kolegijos rinkimų vyko diskusija dėl būsimų konferencijų ir 2020 metais švęsimo Asociacijos
15-kos metų jubiliejaus. Ž. Kolevinskienė siūlo planuojamą rudens (gruodžio mėn.) konferenciją
nukelti į 2020 metus ir ją dedikuoti Asociacijos 15-kos metų sukakčiai. Tokiu būdu turėsime
pakankamai laiko pasirengti ir informaciją apie renginį išplatinti tarp užsienio kolegų. Siūloma
būsimoje konferencijoje sugrįžti prie pirmosios LLLA konferencijos 1999 metais ir joje keltų
klausimų, t. y. klausimų apie komparatyvistiką po 15 metų. A. Jurgutienė siūlo konferencijoje
svarstyti teorines komparatyvistikos slinktis ir pokyčius. L. Laurušaitės siūlomas preliminarus
konferencijos pavadinimas „Komparatyvistika: plėtiniai ir kliuviniai“. Siūloma konferenciją
struktūruoti į dvi dalis: teorinę ir praktinius tyrimus. Sutarta konferenciją rengti 2020 m. rugsėjo
pabaigoje – rugsėjo 25–26 dienomis.
Susirinkimas baigtas siūlymu naujai išrinktai kolegijai artimiausiu metu išsirinkti pirmininką/-ę ir
pradėti planuoti 2020 metų konferenciją bei kitas numatytas veiklas
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Sekretorė

Dalia Cidzikaitė

