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spalio 21 d., ketvirtadienis 
 
 LLti  2-ieji rūmai, archyvo skaitykla
9.00 konferencijos atidarymas ir Leonardo saukos darbų  parodos pristatymas

 LLti centrinių rūmų salė
10.00 Įžanginis konferencijos pranešimas

 akad. Leonardas sauka (LLti)

 tautosakos mokslo tradicijų erdvės Lietuvoje vakar, šiandien ir rytoj

10.30–11.20 Tautosaka – gyva, palaikoma, puoselėjama 
 Posėdį veda dr. aušra Žičkienė

gražina kadŽytė (LLti)

Folkloro išlaikymo ir poreikio situacija XXi a. Lietuvos šeimose
Prof. dr. rytis ambrazevičius (ktu, Lmta)

tradicinis vokalas: taikomosios etnomuzikologijos patirtys 

11.20–11.45 kavos Pertrauka

11.45–13.00 Perbraižant folkloristikos sričių žemėlapį 
 Posėdį veda dr. vita ivanauskaitė-Šeibutienė

dr. Lina būgienė (LLti)

autobiografinis pasakojimas kaip naratyvinis žanras: analizės metmenys
dr. austė nakienė (LLti)

bardų kūryba ir tradicijų tąsa. aš ir gyvenusieji praeityje
doc. dr. bronė stundŽienė (LLti)

Homo narrans: kultūrinio kraštovaizdžio folklorinė interpretacija

13.00–14.00 Pietų Pertrauka

14.00–15.40 Perbraižant folkloristikos sričių žemėlapį (tęsinys)
 Posėdį veda dr. Lina būgienė

dalia zaikauskienė (LLti, vu doktorantė) 
tradicinių paremijų perdirbiniai ir šiuolaikinės paremijos: žanriniai požymiai,  
tipologiniai ryšiai, skelbimo galimybės
giedrė buFienė (LLti)

demografinė situacija ir patarlės apie kalbą
dr. vita ivanauskaitė-Šeibutienė (LLti)

Lemtingi pasimatymai sapnuose (oneirinės patirtys tradiciniuose advento- 
kalėdų ciklo tikėjimuose)
Povilas krikŠčiūnas (LLti)

kurlink krypsta virtualioji tradicija?

spalio 22 d., penktadienis

 LLti centrinių rūmų salė
9.00–10.15 Istoriniai tyrimai: pasaulėžiūros rekonstrukcijos fragmentai 
 Posėdį veda dr. daiva vaitkevičienė

dr. elvyra usačiovaitė (Lkti)

motiejaus strijkovskio kultūrologinė reikšmė
dr. rolandas kregŽdys (Lkti)

anties funkciškumo nustatymo problematika (baltų, slavų  
ir kitų ide. tautų folkloro duomenimis)
miglė Lebednykaitė (vda doktorantė) 
išeiginių prijuosčių vaidmuo bendruomenių apeigose ir tikėjimuose

10.15–10.45 kavos Pertrauka

10.45–12.10 Šiuolaikinių folkloro lauko tyrimų patirtys
 Posėdį veda doc. dr. bronė stundŽienė

dr. gaila kirdienė (Lmta, vu), 
arvydas kirda (vu, rimdžiūnų lietuvių švietimo, kultūros ir informacijos centras) 
gervėčių krašto lietuvių muzikavimo tradicija: tautinės, regioninės  
ir kultūrinės tapatybės klausimai
dr. vykintas vaitkevičius (ku, vu)

besikeičiančios ekspedicijos: lauko tyrimai Lietuvoje ir baltarusijoje
dr. daiva vaitkevičienė (LLti)

ką regime už tautosakos tekstų (folkloristikos vizualinio objekto beieškant)

12.10–13.00 Pietų Pertrauka

13.00–14.15 Šiuolaikinių folkloro lauko tyrimų patirtys (tęsinys)
 Posėdį veda dr. vykintas vaitkevičius

dr. giedrė Šmitienė (LLti)

kūrybinis asmens ir folkloro integralumas
dailininkas kazys kęstutis ŠiauLytis
Švenčionių erdvės (laisvė stebėti ir matyti)
dr. saulė matuLevičienė (vu)

gervėčių vaizdo archyvas: patirties pėdsakai

14.15–15.00 Diskusija „Folklorinės atminties tyrimų galimybės“
 veda dr. vita ivanauskaitė-Šeibutienė

15.00 konFerencijos uŽdarymas


