LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJOS VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA 2021 m. gruodžio 14 d. – 2022 m. balandžio 7 d.
2022 m. balandžio 8 d., Vilnius
Veiklos ataskaita.
2022 metais įvyko trys elektroniniai LLLA kolegijos posėdžiai, su kurių protokolais galite
susipažinti LLLA internetinėje svetainėje. Nuo šiol ji tampa aktyvia mūsų veiklos platforma. Todėl
visus narius noriu paraginti dalintis aktualia informacija, susijusia su su lyginamąja literatūra ir
kultūrų tarpusavio ryšių tyrimais – publikacijomis, renginiais Lietuvoje ir užsienyje ir kt.
Per 2022 m. pirmąjį ketvirtį Asociacijos bendruomenė pasipildė 5 naujais nariais – įstojo Carmen
Caro Dugo, Tiina Kattel (Tartu universitetas), Mindaugas Kvietkauskas, Kamil Pecela (Jogailos
universitetas Krokuvoje) ir Akvilė Šimėnienė. Šiuo metu Asociacija vienija 39 narius ir 6 garbės
narius.
Šiemet pradėjome naujienlaiškių tradiciją, jie bus siunčiami visiems nariams kas ketvirtį. Taip pat
intensyvindami veiklą 3-4 kartus per metus organizuosime seminarus-diskusijas, skirtas literatūros
komparatyvistikos problematikai. Pirmasis seminaras jau įvyko, jame pranešimą
„Komparatyvistika: praeitis ateičiai“ skaitė prof. Nijolė Vaičiulėnaitė Kašelionienė, antrasis
numatomas balandžio pabaigoje, Akvilė Šimėnienė pristatys išeivijos literatūrologės Birutės
Ciplijauskaitės indėlį į komparatyvistiką ir savo sudarytą jos straipsnių rinktinę „Tarp lituanistikos
ir ispanistikos: Moterys XIX-XX a. Europos literatūrose“.
Vasario mėn. paaiškėjo, kad LLLA mokslo darbų rinkinio Acta litteraria comparativa tomas
„Mapping Taste: Literature, Gastronomy, Identity“ laimėjo LMT finansavimą leidybai ir bus
išleistas iki 2022 m. liepos 31 d.
Kovo mėn. buvo suformuluotas ir išplatintas tradicinės Asociacijos konferencijos kvietimas, ji
šiemet bus rengiama bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, vyks
hibridiniu būdu lapkričio lapkričio 10–11 d. ir bus skirta atminties problematikai kultūroje. Dėl
konferencijos finansavimo taip pat numatoma rengti projektą LMT renginių rėmimo konkursui.
Siekiant didinti lyginamųjų studijų prestižą ir matomumą kolegijos nutarimu buvo įsteigta
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos premija, kuri bus teikiama kas antrus metus Lietuvos
arba užsienio mokslininkui už pastarųjų penkerių metų komparatyvinę veiklą ir mokslo darbus,
kurių vienas iš lyginamųjų dėmenų – lietuvių literatūra.
Paskutinė naujiena, kad Asociacija pasirašė su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu
bendradarbiavimo sutartį, kurioje abi šalys įsipareigoja bendradarbiauti rengiant projektus,
renginius, vykdant mokslines veiklas ir bendromis jėgomis didinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą
ir lietuvių literatūros bei literatūrologijos matomumą pasaulio literatūrų ir literatūros studijų
erdvėse.
Baigdama noriu viešai padėkoti praėjusios kadencijos Asociacijos kolegijai ir kiekvienam jos
nariui, kurie aktyviai dirbo, įkvėpė pirmininkę ir užtikrino veiklos intensyvumą.

Finansinė ataskaita
Praėjusio visuotinio susirinkimo dieną, 2021 m. gruodžio 14 d., LLLA sąskaitoje „Swedbanke“
buvo 4 012 Eur 73 ct. Vakar, 2022 m. balandžio 7 d., Asociacijos sąskaitoje buvo 3 859 Eur 57
ct.
Pagrindinės įplaukos per šį ataskaitinį laikotarpį – nario mokesčiai (26 vnt.) ir stojamosios įmokos
(4 vnt.). Raginame nesusimokėjusius narius (13) pervesti nario mokesčius už 2022 m. Garbės
nariai nuo nario mokesčio yra atleidžiami.
Pagrindinės išlaidos– sumokėta 530 Eur MB Kilovatas už interneto svetainės sukūrimo darbus
pagal paslaugų tiekimo sutartį ir 143 Eur 52 ct. atlyginimas anglų k. vertėjai už Asociacijos
svetainės turinio vertimą pagal paslaugų tiekimo sutartį.
Papildomos išlaidos – banko mokesčiai už atliktus du pavedimus (iš viso – 0,64 Eur) ir minimalus
sąskaitos aptarnavimo mokestis „Swedbanke“ juridiniams asmenims 3,5 Eur kas mėnesį (iš viso
14 Eur).
Raginame Asociacijos narius 2022 m. skirti 1,2 proc. paramą LLLA.

LLLA pirmininkė
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