
 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS 

SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS 

 

kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje 

 

Herojai ir antiherojai senojoje Lietuvos literatūroje 

XXI Jurgio Lebedžio skaitymai 

skiriami 

Jono Karolio Chodkevičiaus (1560–1621) metams 

 

Kviečiame lietuvių ir visuotinės literatūros, kultūros, istorijos, kalbos, teologijos, filosofijos, dailės 

ir kitų sričių mokslininkus ir tyrėjus, nagrinėjančius heroizavimo ir deheroizavimo problemas 

senojoje Lietuvos literatūroje ir raštijoje, tyrimų rezultatus pristatyti moksliniame renginyje 

 

2021m. lapkričio 25–26 d. 

 

Jonas Karolis Chodkevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, nepralenkiamas 

XVII a. pradžios strategas ir karvedys, garsėjęs visoje to meto Europoje, pilių, bažnyčių ir 

vienuolynų statytojas ir rėmėjas, mokyklų steigėjas. Minint Jono Karolio Chodkevičiaus metus, 

konferencijoje kviečiama aptarti temas, susijusias su Chodkevičiaus kaip herojaus 

reprezentacijomis poezijoje, embleminėje kūryboje, istoriografijoje ir kituose kultūros tekstuose, 

taip pat diskutuoti apie: 

• LDK herojinės literatūros tradiciją, herojiškumo sampratą ir jos realizavimą grožinėje 

literatūroje; 

• legendinius herojus, jų radimąsi ir prasminius kodus; 

• antikinius herojus kaip Lietuvos herojų prototipus; 

• istorinių asmenybių literatūrinį įamžinimą; 

• istorinės realybės ir meninės fikcijos santykį; 

• herojų sakralizavimą ir šventuosius herojus; 

• valdovų ir didikų kritiką ir neigiamą vaizdavimą; 

• priešų deheroizaciją ir patyčias iš jų. 

 

Konferencijos vieta: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, Vilnius. 

Konferencijos kalba: lietuvių (galimi pranešimai ir anglų, lenkų, rusų ar kt. kalbomis). 

Pranešimo trukmė 20 min. 

Norintieji dalyvauti kviečiami užpildytą dalyvio anketą atsiųsti Astai Vaškelienei el. paštu 

asta@llti.lt iki 2021 m. rugsėjo 20 d.  



 

Pranešimai bus priimami po temų ir anotacijų recenzavimo. Apie pranešimo priėmimą 

informuosime iki spalio 10 d. 

Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius publikuosime žurnale Senoji Lietuvos literatūra (2022, 

kn. 54). 

Esant karantinui, konferencija vyks nuotoliniu arba mišriuoju būdu. 

 

 

Konferencijos organizacinis komitetas: 

Doc. dr. Mintautas Čiurinskas (LLTI)  

Doc. dr. Ona Dilytė-Čiurinskienė (LLTI)  

Mgr. Kęstutis Gudmantas (LLTI) 

Doc. dr. Darius Kuolys (LLTI)  

Dr. Živilė Nedzinskaitė (LLTI) 

Doc. dr. Asta Vaškelienė (LLTI), organizacinio komiteto pirmininkė 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Vardas, pavardė  

 

Pedagoginis vardas, mokslo laipsnis  

 

Įstaiga, organizacija  

 

Pareigos  

 

Kontaktinis adresas  

 

Telefonas  

 

El. pašto adresas  

 

Numatomas pranešimo pavadinimas  

 

Pranešimo anotacija (200–300 žodžių) 

 


