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Susirinkimas įvyko 2022 m. rugsėjo 27 d. 17 val. virtualiai.
Susirinkimo pirmininkė – dr. Laura Laurušaitė
Susirinkimo sekretorė – dr. Gintarė Bernotienė
Dalyvavo kolegijos nariai: dr. Laura Laurušaitė, dr. Manfredas Žvirgždas, prof. dr. Mindaugas
Kvietkauskas, doc. dr. Eglė Keturakienė, doc. dr. Dalia Jakaitė, dr. Gintarė Bernotienė ir dokt. Karolina
Bagdonė.
DARBOTVARKĖ:
1. Naujų LLLA narių tvirtinimas.
2. LLLA tarptautinės konferencijos „Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika: lyginamieji
aspektai“ darbų aptarimas.
3. LLLA premijos ekspertų komisijos tvirtinimas.
4. Mokslinio LLLA seminaro organizavimas.
5. Komparatyvinių veikalų bibliografinio sąrašo klausimas.
6. LLLA mokslinio žurnalo Acta litteraria comparativa virželio dizainas.

1. SVARSTYTA: Laura Laurušaitė pristatė naujų LLLA narių kandidatūras: dr. asist. Violetos
Katinienės, doc. dr. Onos Dilytės-Čiurinskienės, dr. Nidos Gaidauskienės, dokt. Editos
Puskunigytės.
NUTARTA:
Naujų narių priėmimui į LLLA pritarta vienabalsiai.
2. SVARSTYTA: Pasirengimo darbai 2022 m. lapkritį rengiamai konferencijai „Atminties gaivinimas
ir užmaršties įveika: lyginamieji aspektai“. Laurušaitė informavo, kad konferencija vyks ir gyvai, ir
nuotoliu (visa konferencija bus transliuojama Zoom) ir siūlė svarstyti programos sudarymo principą
– ar grupuoti pranešimus į sekcijas pagal pranešimų kalbą, ar atsižvelgti į jų tematiką. Karolina
Bagdonė siūlė derinti gyvus ir nuotolinius pranešimus. Laurušaitė priminė, kad LLLA sąskaitoje
yra susikaupę lėšų, kurias ji siūlo panaudoti konferencijos organizacinėms / reprezentacinėms
išlaidoms ir konferencijos programos parengimui (santraukų į anglų kalbą vertimui siūlo samdyti
Dalią Cidzikaitę).
NUTARTA: Konferencijos programą formuoti atsižvelgiant į pranešimų tematiką, derinti gyvus ir
nuotolinius pranešimus. Dalį sukauptų LLLA lėšų skirti konferencijos programos parengimo ir
leidybos kaštams ir edukacinei programai. Santraukoms į anglų kalbą versti samdyti Dalią
Cidzikaitę.
3. SVARSTYTA: Kas dveji metai teikiamos LLLA premijos už geriausią komparatyvinės tematikos
veikalą ar straipsnių ciklą skyrimas. Laurušaitė ragino kolegijos narius pasižvalgyti galimų
kandidatų savose institucijose, kad konkursas būtų realus. Svarstyta premijos skyrimo komisijos su-
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