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Akademinė veikla. 

Paskutinis Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos narių susirinkimas įvyko 2015 m. 

gruodžio mėnesį. To susirinkimo metu buvo paminėtas Asociacijos įsteigimo dešimtmetis, LEU 

Humanitarų bibliotekoje buvo surengta Asociacijos ir jos narių leidinių, darbų paroda. Pagal 

Asociacijos įstatus visuotinis narių susirinkimas privalo būti šaukiamas kas treji metai, kai turi būti 

pateikiama ir tvirtinama Asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita bei renkama naujas Asociacijos 

valdymo organas – Kolegija. Šiuos trejus metus LLLA Kolegijoje dirbo: doc. dr. Žydronė 

Kolevinskienė (pirmininkė), dr. Manfredas Žvirgždas (pavaduotojas), dr. Dalia Cidzikaitė (mokslinė 

sekretorė), prof. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė, prof. Genovaitė Dručkutė, dr. Aušra Jurgutienė, dr. 

Laura Laurušaitė. Revizijos komisijos pirmininkė – prof. hab. dr. Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė. 

Per ataskaitinį 2016–2018 metų laikotarpį Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (kartu su 

Lietuvos edukologijos universitetu) surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Kultūros tiltai ir 

patiltės“. Pasitelkusi „tilto ir patiltės“ metaforas, konferencija ir jos metu vykusios diskusijos pratęsė 

2009 metais Vilniuje organizuoto Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo kongreso temą Savo ir 

svetimo susitikimai.  Ši konferencija savotiškai pagrindė tikrąją komparatyvistikos paskirtį – tiesti 

tiltus tarp savo ir svetimo, tarp šalių, kultūrų ir civilizacijų, išryškinant panašumus ir aiškinant 

skirtumus, kurie liudija kiekvieno palyginamo nario savitumą. Tiltai – tai pati dažniausia ir šiandien 

pati aktualiausia kultūrinės integracijos metafora. Tačiau konferencijoje buvo keliami ir klausimai, 

kodėl ir kaip skirtumai tampa nesusipratimų, atstūmimo ar net atskirties priežastimi? Kodėl 

globalizacijos – kultūrų suartėjimo epochoje – įtampų nemažėja? Ką Europos nacionalinėms 

kultūroms reiškia padidėję ekonominių emigrantų ir karo pabėgėlių srautai? Kaip griaunami ir vėl 

statomi tiltai tarp tradicijos ir naujausių kūrybos formų, tarp „aukštosios“ ir „žemosios“ kultūros? Kas 

trukdo kultūros integracijai ir kas ją skatina, kaip ji vyksta ar kaip ji nyksta, kokios asmenybės sugeba 

kurti dialogus tarp tautų ir kultūrų ir kokius to dialogo variantus galime atrasti literatūroje ir kituose 

menuose? 

Remiantis šioje konferencijoje skaitytais pranešimais ir jų pagrindu parengtais moksliniais 

straipsniais, taip pat, žinoma, papildant ir naujais tyrinėjimais, 2017 metais buvo išleistas naujausias 

tęstinio Asociacijos mokslų darbų leidinio Acta litteraria comparativa numeris (ir popierinis variantas, 

ir internetinis). Asociacijos leidžiamas tęstinis leidinys Acta litteraria comparativa įtrauktas į EBSCO 

tarptautinę duomenų bazę. Būtina paminėti, kad šio žurnalo leidybą finansavo LEU Mokslo fondas ir 

Humanitarinio ugdymo fakultetas. 

2018 m. buvo numatyta surengti II-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą karo patirtims 

literatūroje, kultūroje ir mene, kuri sulaukė didelio susidomėjimo. Deja, universitetų optimizacijos bei 

reorganizacijos procesai sutrukdė 2018 m. įgyvendinti šį projektą. 

Kita labai svarbi Asociacijos veikla ir matomumas – dalyvavimas mokslininkų ir dėstytojų 

iniciatyvinėje grupėje „Paskutinis prioritetas“, pasirašymas visų Lietuvos akademinių asociacijų 

kreipimesi LR Vyriausybei ir LR Seimui dėl viešojo sektoriaus raidos strategijos, mokslininkų 

atlyginimų ir pan. Vyko virtualūs Asociacijos kolegijos narių pasitarimai ir elektroniniai balsavimai. 



Visą šį laikotarpį buvo aktyviai palaikomas Asociacijos narių grupė FB socialiniuose tinkluose: 

skelbiama informacija apie galimybes teikti straipsnius užsienio leidiniuose, kvietimai į tarptautines 

konferencijas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio universitetuose, žinios apie galimas stažuotes, 

numatomus akademinius seminarus ir kita panaši, Asociacijos nariams aktuali informacija. Mažiau 

aktyvus buvo ir tebėra Asociacijos internetinis puslapis, reikalaujantis atnaujinimo ir kompetentingos 

priežiūros. 

Reiktų pabrėžti ir atskirų Asociacijos narių indėlį ir jų veiklos svarbius įvertinimus: turbūt 

garbingiausias įvertinimas – 2018 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija įteikta Asociacijos nariui 

prof. dr. Vytautui Martinkui – „už intelektualiosios literatūros gylį, už viso gyvenimo nuopelnus“. 

2018 m. liepos 6 d. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu LR Prezidentės apdovanota Asociacijos 

kolegijos narė ir mokslinė sekretorė dr. Dalia Cidzikaitė. 2018 m. gegužės 14 d. LLLA kolegijos 

pirmininkei doc. dr. Žydronei Kolevinskienei įteiktas „Poezijos pavasario“ rengėjų – Lietuvos rašytojų 

sąjungos ir Rašytojų klubo – apdovanojimas už literatūros sklaidą. 2016 m. lapkričio 25 d. – Latvijos 

ambasadoje Asociacijos kolegijos narei dr. Laurai Laurušaitei įteikta Pasaulio Laisvųjų latvių 

bendrijos Kultūros fondo premija už latvių literatūros ir kultūros sklaidą Lietuvoje.  

Finansinė ataskaita. 

Bankinės operacijos. 

2016 metų sausio 1 d. LLLA sąskaitoje „Swedbanke“ buvo 1 479 euro ir 98 euro centai. 

Pagrindiniai finansiniai veiksmai per šį ataskaitinį trejų metų laikotarpį – nario mokesčio įplaukos, 2 

procentų gyventojų pajamų mokesčio skyrimas, už ką esame labai dėkingi visiems Asociacijos 

nariams ir jų artimiesiems, skyrusiems tuos procentus. 2016 m. buvo gauta 271,48 Eur iš VMI 

paramos gavėjams skirtų pajamų, 2017 m. – 197,76 Eur, 2018 m. – 20,92 Eur. Jokių kitų išlaidų 

nebuvo ir bankinių operacijų nebuvo atlikta. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje t. y. 2018 m. gruodžio mėn. Asociacijos banko sąskaitoje 

buvo 1 952 Eur ir 15 euro centų. Dėkojame visiems, mokėjusiems nario mokestį. Kaip ir esame 

numatę ankstesnių pasitarimų metu, visiems Asociacijos nariams yra skiriami naujausi Asociacijos 

leidiniai, t. y. mokslo darbų žurnalas. 2019 m. kovo 1 d. likutis Asociacijos banko sąskaitoje – 2 048 

Eur ir 65 euro centai. Banko išrašai pridėti prie LLLA finansinių dokumentų. 

 

Šis Asociacijos trimetis gal buvo kiek tylesnis, ramesnis. Galbūt galima sakyti, kad Asociacija 

pribrendo naujiems iššūkiams, naujoms veiklos strategijoms, galbūt ir kitoms erdvėms. Keičiantis 

mokslo politikai, visose mokslo ir studijų institucijose akcentuojant tarptautiškumą, Asociacija galėtų 

sėkmingai veikti jau ne tiek nacionaliniuose, bet daugiau tarptautiniuose lygmenyse. 

Šio trijų metų ataskaitinio laikotarpio (2016–2018 m.) LLLA Kolegija savo darbą baigė. Laukia 

nauji rinkimai, nauji planai ir nauji darbai. 
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