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Susirinkimas įvyko 2022 m. kovo 16 d. 16 val. virtualiai.
Susirinkimo pirmininkė – dr. Laura Laurušaitė
Susirinkimo sekretorius – dr. Manfredas Žvirgždas
Dalyvavo kolegijos nariai: dr. Laura Laurušaitė, prof. dr. Dalia Kuizinienė, dr. Dalia Cidzikaitė,
dr. Manfredas Žvirgždas, dr. Gintarė Bernotienė.
DARBOTVARKĖ:
-Pasitarimas dėl visuotinio LLLA susirinkimo organizavimo.
-Naujų LLLA narių tvirtinimas.
-Galutinio LLLA konferencijos kvietimo suderinimas, adresatų aptarimas.
SVARSTYTA:
Diskutuota dėl LLLA visuotinio susirinkimo, kuris turi būti rengiamas baigiantis kolegijos
pirmininkės ir jos narių kadencijai (ji baigiasi 2022 m. kovą). L. Laurušaitė pasiūlė rengti susirinkimą
nuotoliniu būdu 2022 m. balandžio 8 d. Manoma, kad nuotoliniu būdu pavyktų pritraukti kuo daugiau
narių, kad jie galėtų dalyvauti susirinkime. L. Laurušaitė patvirtino, kad sutinka kelti savo kandidatūrą
renkant kolegijos pirmininką, bet išreiškė pageidavimą, kad būtų ir daugiau kandidatų. Kolegijos
pirmininkė siūlė pasvarstyti ir dėl būsimų kolegijos narių kandidatūrų. Dalia Cidzikaitė teiravosi, ar
tikrai kolegijos pirmininką renka visuotinis LLLA susirinkimas. L. Laurušaitė atsakė, kad taip yra
suformuluota asociacijos įstatuose. Visi dalyvavę kolegijos nariai išreiškė palaikymą L. Laurušaitės
kandidatūrai į kolegijos pirmininko postą, dėkojo jai už nuveiktus reikšmingus darbus. D. Kuizinienė ir
D. Cidzikaitė išreiškė pageidavimą užleisti vietą naujiems kandidatams kolegijoje, patvirtino, kad ir
toliau prisidėtų prie asociacijos veiklos kaip narės. D. Cidzikaitė priminė, kad per praeitus kolegijos
nario rinkimus kandidatavo Inga Vidugirytė-Pakerienė: pasak jos, būtų gražu jai irgi pasiūlyti
kandidatuoti. L. Laurušaitė sutiko, kad I. Vidugirytė-Pakerienė būtų stipri kandidatė, nes ir VU ji atlieka
reikšmingą darbą komparatyvistikos srityje. D. Cidzikaitė teiravosi dėl LLLA revizijos komisijos
perrinkimo, bet buvo priminta, kad naujos sudėties revizijos komisija neseniai pradėjo eiti pareigas. Vis
dėlto pasiūlyta jos su jos nariais suderinti visuotinio susirinkimo laiką, kad bent dalis jos narių galėtų
jame dalyvauti.
NUTARTA:
LLLA visuotinį susirinkimą surengti balandžio 8 d. 15 val. Šio susirinkimo metu turi būti
išrinktas naujos kadencijos kolegijos pirmininkas ir 6 naujos kadencijos kolegijos nariai. Sutarta
susirinkimą organizuoti virtualiai.
SVARSTYTA:
L. Laurušaitė pasiūlė patvirtinti naują LLLA narį – doc. dr. Mindaugą Kvietkauską.
NUTARTA:
Vienbalsiai nutarta patvirtinti M. Kvietkauską LLLA nariu.
SVARSTYTA:
Svarstytas galutinis kvietimo į LLLA organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją „Reviving
memory and overcoming oblivion: comparative aspects“ / „Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika“
(2022 m. lapkričio mėn.) variantas. Patvirtinta papildoma teminė gairė „Atmintis ir karas“ – ją pagal
M. Žvirgždo ir D. Vaitiekūno rekomendacijas parengė G. Bernotienė. Sutarta, kad jau aiškūs du
plenarinių pranešimų autoriai – A. Švedas ir Z. Gūtmanė. Kolegijos nariai įsipareigojo pakviesti jiems

žinomus ir atminties problematiką tiriančius mokslininkus į konferenciją. D. Cidzikaitė iškėlė idėją
sudaryti atvykstantiems svečiams iš užsienio atmintinę su praktinėmis nuorodomis dėl apgyvendinimo
ir maitinimosi, tačiau dėl jos reikalingumo sutarta dar pasitarti konferencijai artėjant. Pasiūlyta įtraukti
į kvietimą pageidavimą, kad siunčiantys pranešimo santrauką nurodytų, ar ketina atvykti į konferenciją,
ar dalyvaus virtualiai. Taip pat sutarta skelbimą apie konferenciją pasiūlyti publikuoti artimiausiame
ESCL tinklo naujienlaiškyje.
NUTARTA:
Nutarta pakoreguoti kvietimo į LLLA konferenciją tekstą ir išsiuntinėti jį potencialiems
adresatams.
Susirinkimo pirmininkė dr. Laura Laurušaitė
Susirinkimo sekretorius dr. Manfredas Žvirgždas
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