Lietuvių lyginamosios literatūros asociacijos kolegijos susirinkimo
PROTOKOLAS Nr. 5
2022 02 07
Vilnius
Susirinkimas įvyko 2022 m. vasario 7 d. 16:30 val. virtualiai.
Susirinkimo pirmininkė – dr. Laura Laurušaitė
Susirinkimo sekretorė – dr. Gintarė Bernotienė
Dalyvavo kolegijos nariai: dr. Laura Laurušaitė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, prof. dr. Dalia
Kuizinienė, dr. Dalia Cidzikaitė, dr. Manfredas Žvirgždas, prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, dr.
Gintarė Bernotienė ir dr. Viktorija Jonkutė (svarstant konferencijos rengimo klausimą).
DARBOTVARKĖ:
- 2022 m. Asociacijos konferencijos kvietimo suderinimo, organizacinio komiteto ir kt.
klausimai;
- LLLA mokslo premijos nuostatų tobulinimo;
- LLLA ir LLTI bendradarbiavimo sutarties tvirtinimo;
- kiti klausimai.
SVARSTYTA:
1. Laura Laurušaitė padėkojo Viktorijai Jonkutei už kvietimo į 2022 m. LLLA
organizuojamos tarptautinės konferencijos „Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika:
lyginamieji aspektai“ suformulavimą, informavo, kad kvietimas pataisytas atsižvelgiant
į Dainiaus Vaitiekūno ir Vigmanto Butkaus pastabas. V. Jonkutė konstatavo, kad
pasirinkta tema talpi, apimanti daug potemių. Keltas klausimas, ar kai kurių nereikėtų
atsisakyti, ar verta jungti vietos ir nostalgijos problematiką. Diskutuota, ar nėra per
didelis registracijos mokestis doktorantams – 55 Eur. L. Laurušaitė paaiškino, kad
mažesnis mokestis būtų doktorantams-LLLA nariams, taip jie skatinami stoti į LLLA.
Dalia Kuizinienė, Žydronė Kolevinskienė teigė, kad doktorantai per metus turi apie
1000 Eur fondą stažuotėms, mokslinei literatūrai ir pan. išlaidoms, tad mažinti mokestį
netikslinga. D. Kuizinienė informavo, kad potemės apie Lietuvos universitetą ji nesiūlo
įtraukti. D. Vaitiekūnas kėlė klausimą, ar į konferencijos programą bus įtraukti Michailo
Lotmano tyrimai (prie metodologijų ir kaip semiotinė problematika). Laurušaitė
informavo, kad su dr. Jurga Katkuviene komunikavimas šiuo klausimu nutrūko.
Konferencijos programą nuspręsta dar koreguoti, labiau akcentuojant lyginamąjį
aspektą.
2. Siūlyta daryti skirtį tarp konferencijos organizacinio komiteto ir mokslinio komiteto
narių. Ž. Kolevinskienė pasiūlė į mokslinį komitetą įtraukti atminties pasakojimų tyrėjas
Marianne Hirsch ir Aleida Assman, joms parašys. Dalia Cidzikaitė pastebėjo, kad
konferencijos kvietimą privalu išsiųsti mokslinio komiteto nariams užsieniečiams
pildyti ir koreguoti. L. Laurušaitė priminė klausimą dėl konferencijos kalbų – lietuvių
ir anglų, kitų kalbų nutarta neįtraukti dėl techninių sumetimų ir talkininkų stokos.
Svarstytas plenarinių posėdžių laikas, nutarta apsiriboti 4 pranešimais po 40 min. D.
Cidzikaitė į prelegentes siūlė užsienio mokslininkes antropologę dr. Neringą Klumbytę
ir politologę dr. Dovilę Budrytę, Jonkutė – istoriką Krzysztofą Czyżewskį.

NUTARTA:
LLLA tarptautinės konferencijos kvietimą baigti derinti susirašinėjant el. paštu.
Sulaukti atsakymų iš M. Hirsch ir A. Assman, N. Klumbytės ir D. Budrytės, K. Czyżewskio;
dalyvio mokesčio doktorantams nekeisti; konferencijos kalbas palikti dvi – lietuvių ir anglų.
SVARSTYTA:
3. LLLA premijos nuostatų tvirtinimo klausimas. Diskutuota, ar turi būti apibėžta premijai
teikiamo mokslo darbo kalba, siūlyta, kad LLLA premijos skyrimo komisijoje
dalyvautų ne mažiau nei 6 LLLA nariai, o kitus asmenis LLLA kolegija kviestų iš šalies,
vienas iš komisijos narių galėtų būti doktorantas. Siūlyta premijai suteikti LLLA
premijos vardą ir taip garsinti Asociaciją.
NUTARTA:
LLLA apdovanojimą gali gauti tas pat asmuo ne kartą. Premijai teikiamo mokslo darbo kalba
nuostatose nenurodoma. LLLA premijos skyrimo komisijoje dalyvauja ne mažiau nei 6 LLLA
nariai, o kiti 5 asmenys LLLA kolegijos kviečiami iš šalies. Bendru pritarimu premijai suteikti
LLLA premijos vardą.
SVARSTYTA:
4. LLLA ir LLTI bendradarbiavimo sutartis. L. Laurušaitė informavo, kad pastabų dėl
parengtos sutarties negauta. Sutartis patvirtinta vienbalsiai.
NUTARTA:
Patvirtinti LLLA ir LLTI bendradarbiavimo sutartį.
SVARSTYTA:
5. Anksčiau gautos naujų LLLA narių – Carmen Caro Dugo, Tiinos Kattel, Kamilio
Pecelos – kandidatūros ir asmeninės anketos. D. Cidzikaitė siūlė ateityje įsipareigoti su
potencialiais naujais LLLA nariais komunikuoti anglų kalba. L. Laurušaitė pastebėjo,
kad kol kas tokios būtinybės nėra, naujieji pretendentai puikiai kalba lietuviškai.
NUTARTA:
Vienbalsiai nutarta priimti visus tris kandidatus į LLLA.
SVARSTYTA:
6. LLLA turėto Youtube kanalo klausimas. Laurušaitė informavo, kad turėtą kanalą
asmeniškai administravo LEU darbuotojas Vytautas Vasiliauskas, su kuriuo šiuo metu
ryšys yra nutrūkęs. Jei būtų kuriamas naujas Youtube kanalas, ankstesni 10 m. senumo
įrašai būtų neprieinami. G. Bernotienė ir Ž. Kolevinskienė siūlė kurti naują kanalą ir
pateikti nuorodas į seną. D. Cidzikaitė įsipareigojo susisiekti su V. Vasiliausku.
NUTARTA:
Dėl LLLA youtube kanalo susisiekti su V. Vasiliausku, nepavykus – kurti naują kanalą su
nuoroda į senojo turinį.
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