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Vilnius
Susirinkimas įvyko 2022 m. balandžio 21 d. 17 val. virtualiai.
Susirinkimo pirmininkė – dr. Laura Laurušaitė
Susirinkimo sekretorė – Karolina Bagdonė
Dalyvavo kolegijos nariai: Karolina Bagdonė, dr. Gintarė Bernotienė, dr. Dalia Jakaitė, dr. Eglė
Keturakienė, doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Laura Laurušaitė, dr. Manfredas Žvirgždas.
DARBOTVARKĖ:
- Pirmininkės pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai.
- Naujų narių pritraukimas ir priėmimas.
- Tolimesnės veiklos gairės.
SVARSTYTA:
Pirmininkės pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai.
Laura Laurušaitė pabrėžė, kad kolegija nėra vien patariamasis-konsultacinis organas, todėl visi jos
nariai turėtų kuruoti kokią nors veiklos sritį, dirbti lygiavertiškai ir proporcingai. Iš pavaduotojo
būtų tikimasi idėjų generavimo, pagalbos organizuojant renginius, kuruojant sklaidą ir kt., o
sekretoriaus funkcija – komunikacinė, administracinė, jam dažniau reikėtų rašyti protokolus, jei kiti
savanoriškai neapsiimtų. Laurušaitė iškėlė Karolinos Bagdonės kandidatūrą į pavaduotojus kaip iki
šiol sėkmingai kartu dirbusios. Sekretoriaus pareigas pasisiūlė eiti Gintarė Bernotienė.
NUTARTA:
Vienbalsiai patvirtinti Karoliną Bagdonę LLLA kolegijos pirmininkės pavaduotoja, o dr. Gintarę
Bernotienę LLLA kolegijos sekretore.
SVARSTYTA:
Naujų narių pritraukimas ir priėmimas.
Instituciškai prasiplėtus kolegijos sudėčiai Laurušaitė paragino naująją kolegiją savo aplinkoje
ieškoti potencialių naujų narių. Laurušaitės teigimu, LLLA silpniausiai reprezentuojami lietuvių ir
užsienio literatūrų ryšių tyrėjai, taip pat plačiau galėtų būti atstovaujami mokslininkai, užsiimantys
literatūros ir kitų meno sričių lyginimu.
Laurušaitė pasiūlė tvirtinti kandidatę į LLLA narius – dr. Akvilę Šimėnienę, kuri kitame asociacijos
seminare ketina pristatyti savo sudarytą rinktinę „Birutė Ciplijauskaitė. Tarp lituanistikos ir
ispanistikos“.
NUTARTA:
Vienbalsiai patvirtinti dr. Akvilę Šimėnienę asociacijos nare. Ieškoti naujų potencialių literatūros
tyrėjų, kurie galėtų tapti LLLA nariais.
SVARSTYTA:
Tolimesnės veiklos gairės.
Laurušaitė pristatė ankstesnės kadencijos kolegijos veiklą, kurią reikėtų pratęsti:

- prisidėti prie konferencijos „Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika: lyginamieji aspektai“
(„Reviving Memory and Overcoming Oblivion: Comparative Aspects“), vyksiančios 2022 m.
lapkričio 10–11 d., LLTI, organizavimo;
- kas ketvirtį rengti asociacijos seminarus ir aktyviau dalyvauti juos organizuojant, konceptualizuoti
seminarų temas;
- sudaryti narių publikacijų duomenų banką, kuris būtų talpinamas svetainėje www.llla.lt;
- sudaryti naujausių leidinių lyginamosios literatūros temomis (užsienio k.) duomenų bazę, kuri
būtų talpinama www.llla.lt;
- įteikti asociacijos premiją, kuri šiemet bus skiriama pirmą kartą. Siūlyti kandidatus 11 narių
premijos komisijai, kurią tvirtins Kolegija. Premijos skelbimą numatyta išsiųsti rugsėjo mėnesį;
- išleisti asociacijos žurnalą konferencijos „Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika: lyginamieji
aspektai“ medžiagos pagrindu. Laurušaitė pasiūlė rotuoti žurnalo sudarytojus;
- aktyviau prisidėti sekant informaciją apie narių veiklą, straipsnius, apdovanojimus ir siųsti LLLA
svetainės koordinatorei Bagdonei;
- prisijungti prie pasaulinio komparatyvistų tinklo.
Laurušaitė konstatavo, kad dabar silpnoji asociacijos vieta yra ne veikla, o jos sklaida. Svarstyti
galimi sklaidos būdai, prisijungimas prie Tarptautinės komparatyvinės literatūros asociacijos
(ICLA).
Manfredas Žvirgždas teiravosi dėl tolesnės LLLA „Facebook“ paskyros administravimo. Mindaugas Kvietkauskas tikslinosi, kodėl VU nepasiekė informacija apie LLLA rengiamą konferenciją ir
suproblemino jos teminį dubliavimą su LLTI Naujosios literatūros skyriaus organizuojama konferencija „Literary Canon Revision in Post-Communist Societies“ („Literatūros kanono persvarstymas pokomunistinėse visuomenėse“), lapkričio 17–18 d. Laurušaitė patikslino, kad informacija apie
LLLA konferenciją paskelbta ir išplatinta anksčiau nei kanono konferencijos kvietimas, todėl atsakomybė dėl galimo dubliavimo tenka anos konferencijos organizatoriams.
NUTARTA:
1) Intensyvinti išorinę LLLA veiklos sklaidą:
- sudaryti bendrą sąrašą mokslinių institucijų komunikacijų specialistų, kurie platintų informaciją
apie LLLA veiklą savo organizacijose (Bagdonė);
- pasidalinti informacija apie LLLA konferenciją savo institucijose (Jakaitė, Kvietkauskas).
- kreiptis į Dalią Cidzikaitę dėl „Facebook“ paskyros tolesnio administravimo (Laurušaitė).
- parengti paraišką stojimui į Tarptautinę komparatyvinės literatūros asociaciją (Laurušaitė,
Bagdonė).
2) tobulinti LLLA svetainės turinį:
- parengti naujausių leidinių lyginamosios literatūros temomis (užsienio k.) duomenų bazę.
(Bagdonė įsipareigojo atlikti pradinius darbus, sukontaktuoti su užsienio leidyklomis).
- parengti LLLA narių publikacijų sąrašą svetainei.
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