LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJOS
KOLEGIJOS SUSIRINKIMAS
PROTOKOLAS Nr. 2
2020-05-07
Vilnius
Susirinkimas įvyko 2020 m. gegužės 7 d. 11:30 val. (virtualiai)
Susirinkimo pirmininkė – dr. Laura Laurušaitė
Sekretorė – dr. Dalia Cidzikaitė
Dalyvauja: dr. Dalia Cidzikaitė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, prof. Dalia Kuizinienė, dr. Laura
Laurušaitė, prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, dr. Manfredas Žvirgždas. Iš viso: 6 Kolegijos nariai.
DARBOTVARKĖ:
- Dėl šių metų rudenį suplanuotos tarpatutinės konferencijos „Literatūrinis skonių žemėlapis:
nuo skonio kultūros iki skonio industrijos“.
- Naujų narių priėmimas ir pritraukimas.
- Dėl naujo Kolegijos nario išrinkimo.
- Dėl naujos LLLA interneto svetainės.
SVARSTYTA:
1. Dėl šių metų rudenį suplanuotos tarpatutinės konferencijos “Literatūrinis skonių žemėlapis:
nuo skonio kultūros iki skonio industrijos”.
Laura Laurušaitė referavo, kad prieš Kolegijos narių susitikimą dėl šalyje paskelbto karantino
Kolegijos narių siūlyta: pratęsti registracijos terminą, nukelti konferenciją, organizuoti kitoje
platformoje, keisti konferencijos formatą ir organizuoti seminarą, pačią konferenciją nukeliant į
kitus metus. Dalia Kuizinienė pasiūlė konferencijos nenukelti, o ją organizuoti virtualioje erdvėje.
Laurušaitė pritarė Kuizinienei, pasiūliusi konferenciją planuoti taip, kaip buvo nuspręsta, paliekant
galimybę užsieniečiams savo pranešimus pristatyti virtualiu būdu. Dalia Cidzikaitė paklausė, ar
reikės konferencijos organizavimui papildomų finansų. Laurušaitė pranešė, kad ji kalbėjo su
Lietuvių literatūros ir tautosakos direktore, kuri mano, jog neverta prašyti finansavimo iš šalies, kad
prie konferencijos organizavimo galbūt finansiškai prisidėtų pats institutas. Žydronė Kolevinskienė
priminė, jog Asociacijos sąskaitoje yra nemaža suma, sutaupyta iš ankstesnių metų, kurių gali
užtekti organizuojant šią konferenciją. Cidzikaitė paklausė, ar nesikeistų mokestis tiems, kurie
išreikštų pageidavimą konfrencijoje dalyvauti virtualiai. Kolevinskienė pasisakė prieš konferencijos
dalyvio nario mokesčio mažinimą, sakydama, kad mokestis bus panaudotas leidžiant konferencijos
programą ir leidinį. Manfredas Žvirgždas paklausė, kur vyktų konferencija, jei rudenį bus
sugrąžintas karantinas. Kolevinskienės nuomone, tokiu atveju konferencija vyktų virtalioje erdvėje.
Svarstytas ir klausimas dėl iš kitų miestų ar valstybių atvykusių dalyvių apgyvendinimo. Pasiūlyta
tokiems dalyviams išsiųsti informaciją apie netoliese LLTI esančius viešbučius.
NUTARTA:
- Konferencijos nenukelti, ją organizuoti sutartą datą. Užsienio svečiams pageidaujant, pasiūlyti ir
sudaryti jiems galimybę konferencijoje dalyvauti virtualiai. Nutarta pratęsti registraciją iki šių metų
birželio 1 d. ir apie tai paskelbti LLLA svetainėje bei per asmeninius kontaktus. Iki gegužės 1 d.
atsiųstos santraukos bus apsvastytos iki pasižadėto termino, t. y. birželio 1 d.
SVARSTYTA:
2. Naujų narių priėmimas ir pritraukimas.

Laurušaitė konstatavo, kad po praėjusiais metais įvykusio visuotinio narių susirinkimo naujų narių į
Asociaciją neįstojo. Ji pasiūlė kiekvienam Kolegijos nariui asmeniškai pakalbinti po vieną ar
daugiau žmonių prisijungti prie Asociacijos. Kolevinskienė pasitikslino, kurie nariai yra laikytini
LLLA nariais, ar tik tie, kurie sumokėjo nario mokestį? Pasak Laurušaitės, Asociacijos įstatuose
sakoma, kad tie, kurie nario mokesčio nemoka dvejus metus iš eilės Kolegijos nutarimu gali būti
pašalinti iš organizacijos. Be to, ji pridūrė, LLLA įstatai numato, kad nariu gali būti ne tik fiziniai,
bet ir juridiniai asmenys. Todėl ji pasiūlė į Asociacijos narius pakviesti Latvių kultūros meno ir
literatūros institutą. Cidzikaitė pasiūlė narių paieškoti tarp jaunesnių kolegų, ypač neseniai daktaro
laipsnius apsigynusius ir doktorantus.
NUTARTA:
- Įpareigoti visus Kolegijos narius asmeniškai pakalbinti savo kolegas, bendradarbius, studentus
įstoti į Asociaciją.
SVARSTYTA:
3. Dėl naujo Kolegijos nario išrinkimo.
Priminusi, kad pagal LLLA įstatus naujas Kolegijos narys turi būti tvirtinamas tik visuotiniame
narių susirinkime, Laurušaitė pasiteiravo, ar tokį susitikimą galima būtų suorganizuoti virtualiu
būdu. Ji taip pat sakė turinti numačiusi dvi kandidatūras: Aistę Kučinskienę ir Jurgą Katkuvienę.
Cidzikaitė pasiūlė nepamiršti ir apie tas kandidatūras, kurios buvo siūlomos paskutinio visuotinio
narių susirinkimo metu ir kurios nesurinko pakankamai balsų. Šiam pasiūlymui paantrino
Kolevinskienė ir Vaitiekūnas. Kolevinskienė pasiūlė visuotinį susirinkimą organizuoti kartu su
rudenį numatyta konferencija.
NUTARTA:
- Kitą visuotinį narių susirinkimą organizuoti kartu su rudenį vyksiančia konferencija.
SVARSTYTA:
4. Dėl naujos LLLA interneto svetainės.
Laurušaitė iškėlė naujos svetainės arba senosios atnaujinimo klausimą. Kolevinskienė išsakė
pageidavimą neprarasti prieigos prie dabartinės Asociacijos svetainės, kurioje yra sukaupta nemažai
medžiagos ir atsispindi visi organizacijos istorija. Kiti kolegijos nariai pasisakė už naujos svetainės
sukūrimą, paliekant nuorodą į senąją.
NUTARTA:
- Išsiaiškinti, kokios galimybės būtų sukurti naują svetainę, ar būtų galimybė naujoje palikti
nuorodą į senąją.
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