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FOLKLORAS APLINK MUS: VAKAR IR VISADOS 
 

KVIETIMAS 
 

Konferencijos pavadinimas, viena vertus, numato, kad mes žinome, kas yra folkloras ir kur jo 

ieškoti, kaip jį apibrėžti, pagal kokius požymius atpažinti, kada ir kaip imtis jį vertinti, užtikrinti jo 

globą, apsaugą, kaip jį priimti į savo kūrybinės raiškos lauką. 

Kita vertus, jei galvojame, kad folkloras nėra tik vakar dienos reiškinys, kad jis kinta ir atsinaujina, 

turime vis iš naujo klausti, kas jis yra ir kur yra jo ribos. Tai ir gyvoji, besitęsianti tradicija, ir 

kasdienybės dalis, kurios dažnai nepastebime. Kaip ją įvardinti, su kuo sieti? Tai ir atsirandančios bei 

įsigyvenančios naujos formos bei reiškiniai. Kaip juos atpažinti, kaip pagrįsti jų priklausymą 

folklorui? Kokius sociokultūrinius, multikultūrinius, transkultūrinius aspektus galima suvokti 

studijuojant folkloro formas, jo apraiškas ir reiškinius? Kaip raštingumas, raštas, naujosios medijos 

veikia folkloro tradiciją ir ją tęsia? Kaip folkloro procesai atsiskleidžia internetinės ir kasdienės 

praktikos sintezėse? Ar mes, folklorą tiriantieji, esame folkloro kūrėjai, perteikėjai, tęsėjai, griovėjai, 

neigėjai? Ar nuo mūsų suvokimo kas nors keičiasi? 

Kviečiame rengti pranešimus tradicinio folkloro ir kultūros paveldo tematika, randant naujus žinomo 

reiškinio aspektus. Ir kartu siūlome plėsti požiūrį, įvardijant reiškinius, atpažįstant naujus folkloro 

gyvavimo būdus, atrandant tyrimų prieigas.   

2020-aisiais sukanka 40 metų nuo pirmojo Lietuvių liaudies dainyno tomo „Vaikų dainos“ 

pasirodymo (1980). Ką šiandienos folkloristikai reiškia tie pirmieji žingsniai, kuo gyvena dabartiniai 

leidinio rengėjai? Kviečiame rengti pranešimus, susijusius su Lietuvių liaudies dainynu, raginame 

kelti klausimus ir diskutuoti dėl jo ateities. Konferencijos programoje numatoma atskira sesija, skirta 

Dainyno sukakties paminėjimui. 

 

Konferencija vyks 2020 m. spalio 22-23 d.  

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute  

Pranešimų trukmė – iki 20 min. 

 

Pranešimų pavadinimus bei tezes (200-300 žodžių) prašome siųsti ik i  202 0  m.  r ug sė jo  20  d .  

Aušrai Žičkienei ausrazic@llti.lt, nurodant „Folkloro konferencija“. Jūsų dalyvavimą konferencijoje 

patvirtinsime iki rugsėjo 27 d. 

 

Skaityto pranešimo pagrindu parengtus straipsnius bus galima pateikti „Tautosakos darbams“ ik i  

2021  m.  ko vo  1  d .  


