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Nuo 2005 m. gyvuojanti Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (toliau LLLA, Asociacija) 
savo renginiais ir individualių narių indėliu nuolat primena apie pastangas kurti lyginamųjų 
studijų mokyklą Lietuvoje, kurti polilogą tarp skirtingų metodologinių prieigų (semiotikų, 
fenomenologų, imagologų ir kt.). Komparatyvistika nėra vien pretekstas ieškoti bendrybių ir 
skirtumų, o pastanga iš esmės kalbėti apie giliuosius semantinius lygmenis.  
 
Paskutinis LLLA visuotinis-rinkiminis narių susirinkimas įvyko 2019 m. kovo mėnesį. To 
susirinkimo metu buvo išrinkta nauja pirmininkė ir nauja Kolegija, kurioje atsinaujino du nariai: 
prof. Genovaitę Dručkutę ir prof. Aušrą Jurgutienę pakeitė prof. Dalia Kuizinienė ir prof. 
Dainius Vaitiekūnas. Šiuos pusantrų metų LLLA Kolegijoje dirbo: dr. Laura Laurušaitė 
(pirmininkė), dr. Manfredas Žvirgždas (pavaduotojas), dr. Dalia Cidzikaitė (mokslinė sekretorė), 
doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, prof. Dalia Kuizinienė, prof. Dainius Vaitiekūnas. Į garbės 
nares 2019 m. rugsėjo 12 d. savo noru pasitraukus prof. dr. Nijolei Leonorai Kašelionienei, 
Kolegija dirbo be vieno nario, bet ne mažiau produktyviai: buvo surengti 4 Kolegijos 
pasitarimai: 2 gyvai ir 2 nuotoliniu būdu. Pirmasis pusmetis naujai vadovei praėjo giliau 
susipažįstant su LLLA veiklos pobūdžiu ir siekiais, todėl esu dėkinga buvusiai pirmininkei 
Žydronei Kolevinskienei už perduotą patirtį. Nauja vadovė ir nauja Kolegijos sudėtis buvo 
perregistruota Registrų centre. 
 
Dėl Lietuvos edukologijos universiteto optimizacijos bei reorganizacijos nuspręsta LLLA 
perkelti į naujus namus – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą, kurio strateginėse veiklos 
kryptyse lyginamoji literatūra irgi figūruoja kaip svarbus prioritetas. Institutas pasiūlė 
Asociacijai stogą ir ėmėsi iniciatyvos mūsų organizaciją globoti. Į LLTI internetinį puslapį buvo 
integruotas Asociacijos tinklalapis, ateityje planuojama asociacijos tęstinį mokslo leidinį Acta 
litteraria comparativa perkelti į vieningą instituto mokslo žurnalų platformą. 
 
Šiemet LLLA minėjo 15 metų veiklos sukaktį. Šia proga 2020 m. rugsėjo 24-25 d. suorganizuota 
Asociacijos jubiliejui skirta tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūrinis skonių žemėlapis: nuo 
skonio kultūros iki skonio industrijos“, kurią dėl COVID-19 pandemijos teko organizuoti mišriu 
būdu, sudarant galimybę užsienio tyrėjams dalyvauti virtualiai. Skonis tapo raktu, padedančiu 
gilintis į estetikos, gastropoetikos, juslių semiotikos, literatūros istorijos ir kultūrologijos sritis, 
neišleidžiant iš akių pirminio analizės objekto – teksto. 
Pirmininkės pavaduotojas Manfredas Žvirgždas parengė konferencijos aprašą „Skonių žemėlapio 
koordinatės“, kuris bus publikuojamas ateinančiame Naujojo Židinio-Aidų numeryje (2020 nr. 7).  
 
Taip pat planuojama išlaikyti tradiciją leisti pokonferencinį straipsnių rinkinį kaip tęstinio 
Asociacijos leidinio Acta litteraria comparativa naują numerį (nr. 9). Jo pagrindą sudarys į 
mokslinius straipsnius transformuoti konferencijoje skaityti pranešimai, taip pat planuojama 
leidinį papildyti ir naujais straipsniais. Ketinama teikti paraišką finansavimui šiuo metu 



paskelbtame LMT IX kvietime mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę 
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Perspektyvinis planas – Acta 
litteraria comparativa transformavimas į anglakalbį LLTI žurnalą, atitinkantį aukščiausios 
kokybės tarptautinių mokslo leidinių standartus. 
 
Pradėjus eiti pareigas naujai pirmininkei, buvo sutikslinti nariai, primenant nesusimokėjusiems 
pratęsti narystę ir dėtos pastangos pritraukti naujų aktyvių komparatyvistų. Einamuoju momentu 
LLLA priklauso 31 aktyvus narys. Reikia pasidžiaugti, kad Asociacijos narių būrys per 
pastaruosius penkerius metus (kurių duomenys prieinami viešai LLLA tinklalapyje) niekad 
nebuvo toks gausus kaip šiandien. Per LEU reformas, kai Asociacija išgyveno pačius 
juodžiausius laikus, narių skaičius buvo sumažėjęs iki 14. Šiais metais asociacija esmingai 
atsinaujino ir atsijaunino – per 2020 m. laikotarpį į asociaciją įstojo 12 naujų narių (abėcėlės 
tvarka): 

1.! Karolina Bagdonė 
2.! Dainius Būrė 
3.! Vigmantas Butkus 
4.! Jūratė Jasaitytė 
5.! Viktorija Jonkutė 
6.! Jurgita Katkuvienė 
7.! Aistė Kučinskienė 
8.! Dovilė Kuzminskaitė 
9.! Aurelija Mykolaitytė 
10.!Živilė Nedzinskaitė 
11.!Giedrė Šmitienė 
12.!Inga Vidugirytė-Pakerienė 

 
Tarp išvardytų mokslininkų yra 5 LLTI tyrėjai lituanistai, dvi doktorantės, kurių darbams 
aktualūs lyginamieji metodai, taip pat ir kitakalbių literatūrų – italų, ispanų, rusų specialistai iš 
Vilniaus universiteto. Ypač džiugina, kad Asociacijos gretas papildė visos trys VU „Lyginamųjų 
literatūros studijų mokslinių tyrimų grupės“ mokslininkės, todėl yra vilčių suvienyti jėgas ir 
idėjas dar labiau plečiant Asociacijos veiklos spektrą ir stiprinant jos prestižą.  
 
LLLA priklauso Europos lyginamųjų studijų tinklui, kuris kasmet organizuoja mokslinius 
kongresus, kuriuose tradiciškai dalyvaudavo ir LLLA nariai. Dėl viruso keliamų grėsmių ESCL-
SELC konferencija „Narrations of Origins in World Literature and the Arts“, turėjusi šiemet 
įvykti Turine, buvo perkelta į ateinančių metų pavasarį, ir joje asociacijai atstovaus Manfredas 
Žvirgždas. 
 
Visą šį laikotarpį Dalios Cidzikaitės pastangomis buvo aktyviai atnaujinama informacija ir 
komparatyvinės naujienos Asociacijos narių grupėje FB: pranešama apie galimybes publikuotis 
užsienio leidiniuose, skelbiami kvietimai į tarptautines konferencijas Lietuvos ir užsienio mokslo 
įstaigose, žinios apie galimas stažuotes, numatomus akademinius seminarus ir kita panaši, 
Asociacijos nariams aktuali informacija.  
 
Galime pasidžiaugti, kad ne vienas individualus asociacijos mokslininkas per šiuos pusantrų 
metų už savo veiklą buvo įvertintas prestižiniais apdovanojimais. Elena Baliutytė-Riliškienė 



gavo Vytauto Kubiliaus kritikos premiją ir Poezijos pavasario 2020 premiją už eseistiką. Ž. 
Nedzinskaitei paskirta Martyno Mažvydo premija už nuopelnus valstybės kalbai, raštijos istorijai 
ir knygos menui. L. Laurušaitė įvertinta „Vertėjo krėslo“ apdovanojimu už Nuoros Ikstenos 
romano Motinos pienas vertimą iš latvių kalbos.  
 
Praeitos kadencijos ataskaitoje, kai LLLA vadove buvo doc. Dr. Žydronė Kolevinskienė, 
konstatuota, 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.“ Šių pusantrų metų veikla kaip tik ir buvo orientuota į 
Asociacijos perkėlimą į naują instituto erdvę, į jos stiprinimą, pritraukiant naujus narius, 
konsoliduojant idėjas, didinant veiklos tarptautiškumą. Ateityje galima pasvarstyti apie 
tarptautinio bendradarbiavimo didinimą ir į LLLA įtraukti daugiau narių iš užsienio mokslo 
centrų. 

Finansinė ataskaita 
 
2019 m. kovo mėn. naujai pirmininkei Laurai Laurušaitei perėmus vadovavimą LLLA, 
Asociacijos sąskaitoje „Swedbanke“ buvo 2 048 Eur ir 65 centai. 
 
Baigiant 2019-uosius finansinius metus, 2019 m. gruodžio 31 d. LLLA sąskaitoje buvo 2 265 
Eur 97 centai. 2019 m. Asociacijos nariai ir jų bičiuliai skyrė 2 proc. paramą, kuri iš viso sudarė 
232 Eur 34 centus.  
 
Pagrindiniai finansiniai veiksmai per šį ataskaitinį laikotarpį – narių metinės įmokos ir 
stojamosios įmokos (12 vnt.). Dėkojame visiems, mokėjusiems nario mokestį ir skyrusiems 2 
proc. gyventojų pajamų mokesčio. Didžiausią įplaukų dalį sudarė konferencijos „Literatūrinis 
skonių žemėlapis: nuo skonio kultūros iki skonio industrijos“ dalyvio mokesčiai – LLLA 
nariams 10 eurų (4 vnt.), išankstinis – 40 eurų (16 vnt.), pilnas – 55 eurai (2 vnt.). 2020 m. 1,2 
proc. įmokos iš VMI paramos gavėjams skirtų pajamų į sąskaitą dar neįkrito. 

2020 m. spalio 13 d. sąskaitoje yra 3 335 Eurai 56 centai, taigi per einamuosius metus 
finansinis balansas pasipildė daugiau kaip 1000 eurų.  
 
2020 rugsėjo mėn. Žydronės Kolevinskienės pastangomis buvo pasamdyta kvalifikuota 
finansininkė, kuri šiuo metu tvarko LLLA finansinę apyskaitą ir rengia kelių pastarųjų metų 
metines ataskaitas Registrų centrui. Taip pat ji žadėjo paruošti metines ataskaitas už 2017–2020 
m. ataskaitinį laikotarpį, t. y. už pastaruosius 3 metus.  
 
Pastebėta, kad neproporcingai didelę išlaidų dalį sudarė „Swedbank“ aptarnavimo mokestis 
juridiniams asmenims (3,50 eur/mėn), todėl Kolegijos nutarimu nuspręsta perkelti Asociacijos 
sąskaitą iš banko „Swedbank“ į mokėjimo platformą „Paysera“, kur sąskaitos atidarymas ir 
administravimas nieko nekainuoja. 
 
 

LLLA Kolegijos pirmininkė                                                               dr. Laura Laurušaitė  


