LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJOS
ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUSIRINKIMAS
PROTOKOLAS Nr. 3
2020-10-13
Vilnius
Susirinkimo pirmininkas – dr. Manfredas Žvirgždas
Sekretorė – dr. Dalia Cidzikaitė
Susirinkimas vyko hibridiniu būdu: gyvai ir virtualiai. Jame dalyvavo 21 narys.
DARBOTVARKĖ:
- Asociacijos veiklos ir finansinė ataskaitos (LLLA Kolegijos pirmininkė dr. Laura
Laurušaitė).
- Naujų narių prisistatymas ir tvirtinimas.
- Naujo Kolegijos nario rinkimai.
- Revizijos komisijos rinkimai.
- Tolimesnės veiklos perspektyvos.
- Kiti klausimai.
SVARSTYTA:
1. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita.
Susirinkimo dalyvius pasveikino LLLA Kolegijos pirmininkė Laura Laurušaitė.
Susirinkimo metu Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos Kolegijos pirmininkė Laura
Laurušaitė pristatė ataskaitinio Asociacijos laikotarpio – 2019 m. balandžio–2020 m. spalio mėn.
veiklos ir finansinę ataskaitą (pridedama).
Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už pateiktas ataskaitas.
Visos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai.
NUTARTA:
Patvirtinti Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos veiklos ir finansinę ataskaitą už 2019 m.
balandžio–2020 m. spalio mėn. ataskaitinį laikotarpį.
SVARSTYTA:
2. Naujo Kolegijos nario rinkimai.
Kolegija siūlo dvi kandidates: Gintarę Bernotienę ir Ingą Vidugirytę-Pakerienę. Kandidatės trumpai
prisistatė.
Sudaroma balsų skaičiavimo komisija: Jurgita Katkuvienė (pirmininkė), Eugenijus Žmuida,
Genovaitė Dručkutė.
Vyksta balsavimas gyvai ir virtualiai.

Skelbiami balsavimo rezultatai: Balsų skaičiavimo komisija sulaukė 7 balsavimo biuletenių, 14
balsavo el. paštu. Sugadintų biuletenių nebuvo. Už Gintarę Bernotienę balsavo penkiolika (15), už
Ingą Vidugirytę-Pakerienę – šeši (6).
Rinkimų rezultatai patvirtinti vienbalsiai.
NUTARTA:
- Į Kolegiją išrinkta Gintarė Bernotienė.
SVARSTYTA:
3. Revizijos komisijos rinkimai.
Pasiūlyti kandidatai: Eugenijus Žmuida, Živilė Nedzinskaitė ir Giedrė Šmitienė. Nariai pritaria
pasiūlytoms kandidatūroms. Siūloma balsuoti. Komisija patvirtinta vienbalsiai. Renkamas
pirmininkas. Pasiūlomas Eugenijus Žmuida. Siūloma balsuoti. Pirmininkas patvirtintas vienbalsiai.
NUTARTA:
- Į Revizijos komisiją išrinkti: Eugenijus Žmuida, Živilė Nedzinskaitė ir Giedrė Šmitienė.
Pirmininkas – Eugenijus Žmuida.
SVARSTYTA:
4. Naujų narių tvirtinimas ir prisistatymas.
Laura Laurušaitė išvardijo visus dvylika (12) žmonių, pareiškusių norą tapti Asociacijos nariais. Tai
(abėcėlės tvarka): Karolina Bagdonė, Dainius Būrė, Vigmantas Butkus, Jūratė Jasaitytė, Viktorija
Jonkutė, Jurgita Katkuvienė, Aistė Kučinskienė, Dovilė Kuzminskaitė, Aurelija Mykolaitytė, Živilė
Nedzinskaitė, Giedrė Šmitienė ir Inga Vidugirytė-Pakerienė. Susirinkime dalyvavusieji trumpai
prisistatė. Pirmininkas siūlo patvirtinti naujus narius rankos pakėlimu. Nauji nariai patvirtinti
bendru sutarimu.
NUTARTA:
- Nariais patvirtinti visi dvylika (12) žmonių.
SVARSTYTA:
5. Tolimesnės veiklos perspektyvos.
Laura Laurušaitė priminė, kad šiuo metu didžiausias dėmesys turėtų būti kreipiamas pokonferencinį
leidinį, kurį sudarys straipsniai iš ką tik įvykusios konferencijos. Straipsnius leidiniui teikti bus
kviečiami ir kiti tyrėjai, dirbantys skonio srityje. Planuojama išleidus naujausią žurnalo Acta
literraria comparativa numerį susieti jį su atvira prieiga „Open Journals System“. Tai priklausys
nuo to, kada Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto žurnalai bus įkelti į šią platformą. Taigi,
planuojama, kad Acta literraria comparativa bus vienas iš Instituto leidinių.
Laura Laurušaitė taip pat iškėlė jau ne vieną kartą svarstytą klausimą dėl Asociacijos svetainės.
Pasak Laurušaitės, jei norime prisistatyti pasauliui, svetainę reikėtų atnaujinti. Tačiau susiduriame
su ne tik svetainės atnaujinimo, bet ir jos administravimo problema. „Ar reikalinga svetainė? Ar
aktualu imtis atnaujinti svetainę“, - klausė Kolegijos pirmininkė. Pasak Karolinos Bagdonės,
tarptautiniu lygmeniu solidi asociacija turėtų turėti svetainę, ji turėtų būti anglų kalba. Jos nuomone,
svetainę reikia atnaujinti, padaryti patrauklesne. Dizaino keisti nebūtina, galima būtų dirbti su nauja
informacija. Jei bus nuspręsta svetainę atnaujinti, Bagdonė sutiko prisidėti prie atnaujinimo darbų.
Jos mintims dėl svetainės atnaujinimo pritarė Eugenijus Žmuida. Nijolė Kašelionienė pabrėžė, kad

kuriant svetainę įdėta nemažai darbo, todėl, jos nuomone, atsisakyti svetainės dar ne laikas. Joje yra
daug svarbios medžiagos, sudėta visa Asociacijos istorija. Pasak Kašelionienės, kai svetainė buvo
kuriama, galvota įkelti ir mokslininkų naujausius darbus, informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje
ir svetur. Pasak Žydronės Kolevinskienės, Asociacijos tikslus riboja turimas biudžetas. Ji taip pat
atkreipė dėmesį, kad viena rimčiausių komparatyvistikos asociacijų Tartu neturi savo svetainės,
informaciją apie ją galima rasti universiteto svetainėje. Kolevinskienės nuomone, jei svetainę
darome tik reprezentacinę, tada bus statiška, jei norime, kad ji nuolat keistųsi, informaciją reikės
atnaujinti dažnai. Tad kiltų klausimas dėl infomacijos gavimo. Manfredas Žvirgždas svarstė, kad
svetainėje galima būtų suderinti reprezentacinę ir informacinę funkcijas. Pasak jo, mūsų adresatas
būtų užsienio mokslininkas. Jis siūlė sumažinti archyvo apimtį, keisti struktūrą. Žvirgždas pasiūlė,
kad tol, kol neturime finansų ir žmonių, svetainę pamėginti sutvarkyti minimaliai, tai, ką galime
sutvarkyti. Aistė Kučinskienė priminė, kad yra platformų, kur galima turėti keletą kalbų, kad tą
platformą būtų labai paprasta administruoti. Yra ir pigesnių variantų, pvz. „Wordpress“.
NUTARTA:
- Svetainės atnaujinimo ir apskritai jos reikalingumo klausimą svarstyti toliau. Laurušaitė
įsipareigojo pakalbėti su IT specialistais dėl principinių klausimų, pvz., sužinoti, kiek
kainuotų naujos svetainės sukūrimas ir/arba minimalus jos pertvarkymas. Mintis dėl
svetainės pasiūlyta siųsti į acta.comparativa pašto dėžutę.
SVARSTYTA:
6. Kiti klausimai.
Laurušaitė iškėlė klausimą dėl Asociacijos logotipo. Kolevinskienė pritarė atskiro logotipo idėjai,
nes, pasak jos, nors Asociacija šiuo metu ir glaudžiasi LLTI, ji vienija įvairių institutų ir
universitetų mokslininkus. Logotipas reikalingas, ypač pereinant į el. erdvę. Pasiūlyta balsuoti.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Paskutinis svarstytas klausimas – būsima konferencija, kuri vyks 2022 metais. Laurušaitė klausė,
gal nariai turi kokių nors idėjų. Pasak jos, baltistai siūlo konferenciją paskirti balstistikai. Karolina
Bagdonė svarstė, kad gal konferencija galėtų būti skirta kūrybinio rašymo temai.
NUTARTA:
- Sukurti Asociacijos logotipą.
Būsimos konferencijos temas siūlyti rašant į Asociacijos el. pašto dėžutę.
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