Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (LLLA)
2011-2015 veiklos ataskaita

Mieli kolegos, komparatyvistikos entuziastai, leiskite trumpai pristatyti asociacijos
veiklos ataskaitą už visą trečią mano kadenciją – pastaruosius ketverius metus.
2011 metų pavasarį pradėta ruoštis rudenį numatytai tarptautinei LLLA konferencijai
„Baltijos regiono tapatybė: lyginamieji literatūros tyrimai“. Lietuvos Mokslo Tarybai pateiktas
projektas asociacijos veiklai stiprinti (vadovė N. Kašelionienė, padėjėja Rita Repečkienė). Laimėtas
projektas leido įsteigti LLLA svetainę, išleisti konferencijos tezių elektroninį variantą ir iš dalies
padengti specialaus asociacijos leidinio išlaidas.
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos, Lietuvos edukologijos universiteto ir
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos
regiono tapatybė: lyginamieji literatūros tyrimai“ įvyko 2012 m. gruodžio mėn. Po šios
konferencijos parengtas ir publikuotas leidinys Tapatybės paieškos baltų literatūrose / Acta
litteraria comparativa Nr. 6 (2012/2013 m.). Sudarytoja Virginija Šlekienė.
2013 metų rudenį suplanuota nauja asociacijos tarptautinė konferencija, skirta
epistolinei literatūrai ir šio žanro atmainoms skirtingose Europos bei viso pasaulio kultūrose. LLLA
Kolegija, jos pirmininkė ir nauja, gabi ir iniciatyvi mokslinė sekretorė dr. Dalia Cidzikaitė šiai
konferencijai pradėjo rimtai ruoštis 2014 m. pavasarį. Balandžio mėnesį parengtas „Paramos
akademinei asociacijai“ projektas (vadovė N. Kašelionienė, padėjėjos Rita Repečkienė ir Dalia
Cidzikaitė) antrą kartą laimėjo Lietuvos Mokslo Tarybos skelbtą konkursą. Pagal paramos sutartį
buvo skirtos lėšos kviestiniams konferencijos svečiams, LLLA svetainės atnaujinimui ir specialiam
mokslo darbų Acta litteraria comparativa leidiniui. Su laimėto projekto ataskaita ir sąmata
asociacijos nariai galėjo susipažinti LLLA būstinėje.
Neveltui manyta, kad pasiūlytas platus tyrimų spektras gali sudominti daugelio šalių
tyrėjus – šios konferencijos organizatoriai gavo per 70 paraiškų, iš kurių daugiau kaip pusė –
užsieniečių. Į 2014 m. rugsėjo mėn. vykusią LLLA ir LEU tarptautinę mokslinę konferenciją
„Laiškas literatūroje ir kultūroje“ susirinko svečiai iš dešimties užsienio šalių – Graikijos, Gruzijos,
JAV, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Vengrijos, Ukrainos, o taip pat
mokslininkai iš įvairių Lietuvos institucijų – LEU, VU, LLTI, VDU, ŠU, Klaipėdos gimnazijos. Ši
konferencija savo užmoju ir pranešimų kokybe beveik prilygo iki šiol geriausiam asociacijos
renginiui – 2009 m. LLLA ir ENCL surengtam Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo
kongresui. Konferencijos metu išleistos pranešimų tezės. Pranešimų pagrindu parengti straipsniai

pasirodė tęstiniame LLLA leidinyje Acta litteraria comparativa Nr.7 (2014-2015). Sudarytojos
Dalia Cidzikaitė, Rita Repečkienė, Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė.
Konferenciją „Laiškas literatūroje ir kultūroje“, kaip ir ankstesnes, filmavo LLLA
tikrasis metraštininkas Vytautas Vasiliauskas. Filmai apie LLLA renginius – svarbi asociacijos
istorijos, jos kultūrinio paveldo dalis. Šiam jubiliejiniam asociacijos susitikimui gerb. Vytautas
Vasiliauskas taip pat parengė filmą apie LLLA dešimties metų veiklą (komentarai, kaip ir visų kitų
LLLA skirtų filmų, N. Kašelionienės).
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija – tai lyginamųjų literatūros studijų
entuziastų bendradarbiavimo erdvė, o jos veikla – tai kolektyvinė kūryba. Už ilgametį triūsą visų
pirma dera padėkoti asociacijos iniciatoriams ir rėmėjams Kęstučiui Nastopkai, Algiui Kalėdai,
Silvestrui Gaižiūnui, Petrui Bražėnui, Vilijai Salienei. Išskirtinė padėka LLLA mokslinei sekretorei
ir ilgametei visų reikalų tvarkytojai Žydronei Kolevinskienei, o taip pat Kolegijos aktyvistams –
Aušrai Jurgutienei, Vytautui Martinkui, Sigutei Radzevičienei, Redai Pabarčienei, Natalijai
Arlauskaitei, Genovaitei Dručkutei, Loretai Mačianskaitei, Marinai Romanenkovai. Asociacijos
nariai visuomet buvo geranoriški ir palaikantys geras iniciatyvas. Dera prisiminti mokslinių
seminarų organizatores Rūta Bruzgienę, Nataliją Arlauskaitę, Gintarę Bernotienę, Agniešką
Juzefovič, Aušrą Jurgutienę, ir kitus. Genovaitė Dručkutė ir Marina Romanenkova puikiai
talkindavo vertimų srityje. Per dešimtmetį nuolatos buvo siekiama tarptautiškumo. Dar 2005 metais
tapusi Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo (European Network of Comparative
Literatures) nare, LLLA sykį surengė šio tinklo kongresą Vilniuje (2009 m.), pastoviai kviečiasi
tinklo atstovus į savo renginius. Asociacijos nariai ne kartą dalyvavo Europos tinklo kongresuose
kitose šalyse (Italijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Airijoje).
LLLA dešimties metų patirtis liudija lyginamųjų literatūros studijų gyvybingumą.
Komparatyvizmo privalumas tas, kad leidžiamos kūrybiškos kelių metodų jungtys. Jo gebėjimą
atsinaujinti liudija ir 2015 m. pradžioje LLTI, kartu su LEU surengta tarptautinė konferencija, skirta
vis populiarėjančiai komparatyvistikos krypčiai – imagologijai (konferencijos organizacinio
komiteto pirmininkė dr. Laura Laurušaitė). Norisi tikėti, kad ateityje komparatyvizmo dvasia ne tik
išliks, bet dar išsiskleis jaunų tyrėjų kūrybiniuose bandymuose ieškant naujų Savo ir Svetimo
susitikimų.
Linkiu naujai išrinktai Kolegijai ir jos pirmininkui drąsos pasitinkant ateities iššūkius,
o dešimtmetei LLLA – didžiulės neblėstančios sėkmės.
Nijolė Kašelionienė, LLLA Kolegijos pirmininkė (2005-2015 m.)
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