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Kovo 18, ketvirtadienis

anksti rytà 
10.00–10.05
MinDaugas kvietkauskas  sveikinimo žodis
10.05–10.25
soLveiga DaugirDaitė  „Ko moteris nori?“ – 
spëlionës po 20 metø 

seno paveikslo šviesa
Pirmininkauja Loreta Mačianskaitė, kęstutis urba  

10.25–10.45 
Brigita sPeiČYtė  pastabos apie moterø literatûros 
pradžià Lietuvoje: ona Barbora olimpija  
radvilaitë-mostovska
10.45–11.05
auŠra MartiŠiūtė-Linartienė  moteriškojo rašymo paieškos 
Uršulës radvilienës dramose 
11.05–11.25
raMunė BLeiZgienė rašančios moters ávaizdis: XiX a. 
pabaigos–XX a. pradžios moterø biografijos

11.25–11.45 kavos Pertrauka

neapšviestas kelio ruožas
Pirmininkauja auŠra MartiŠiūtė-Linartienė, ŽYDronė koLevinskienė

11.45–12.05
Jūratė sPrinDYtė  Gotikinës estetikos specifika jolitos 
skablauskaitës romanuose
12.05–12.25
riMa BertaŠaviČiūtė  siužetà siûlau nušauti: 
Giedra radvilavičiûtë ir keturi jos vyrai
12.25–12.45
kĘstutis urBa  Kaip jaunos rašytojos žaidžia 
„mergaičiø lygoje“

12.45–13.45  Pietų Pertrauka

mano broli, žmogau
Pirmininkauja solveiga Daugirdaitė, ramunė Bleizgienė

13.45–14.05
nataLiJa arLauskaitė  politinë vaizduotë, gimusi 
iš beletristikos ir grážusi á jà: aleksandros Kollontaj  
„naujoji moteris“
14.05–14.25
ŽYDronė koLevinskienė  diagnozë: auka (keli moteriškumo 
aspektai tarpukario literatûroje)
14.25–14.45
gitana notriMaitė  Žmonës dalijas á vyrus ir moteris: 
juditos vaičiûnaitës recepcija
14.45–15.05 
Loreta MaČianskaitė  Kà Birutë pavogë iš antano, arba 
dar kartà apie pûkelevičiûtës kûrybos vertinimus
15.05–15.25
Jurga ButkYtė  Écriture masculine moterø 
literatûros recepcijoje

Kovo 19, penktadienis 

atminties salos
Pirmininkauja gintarė Bernotienė, natalija Botkina

10.00–10.20
eLena BaLiutYtė  atminties ypatumai šiuolaikinëje 
moterø memuaristikoje
10.20–10.40
raMutė raCHLeviČiūtė  ar Barbora didžiokienë mûsø 
atmintyje vis dar tebëra tik vlado žmona?
10.40–11.00
reDa PaBarČienė  Kur yra moterø rojus? (Ullos Lachauer 
rojaus kelias, rytprûsiškos istorijos)
11.00–11.20
iMeLDa veDriCkaitė-FrukasZ  vakarietës patirtys jurgos 
ivanauskaitës knygoje Kelionë á šambalà

11.20–11.40 kavos Pertrauka

dël ko tavæs čia nëra?
Pirmininkauja elena Baliutytė, reda Pabarčienė

11.40 –12.00
gintarė Bernotienė  Laikmečio realijos amžininkø 
laiškuose juditai vaičiûnaitei 
12.00–12.40
nataLiJa Botkina  „mielasis drauge...“: marinos cvetajevos 
laiškai natalijai Gaidukevič
12.40–13.00
gieDrė ŠMitienė  rûpesčiai janinos degutytës laiškuose

13.00 –14.00 Pietūs

šaltas ginklas
Pirmininkauja rima Malickaitė, Jurgita Butkytė

14.00–14.20
riMa PoCiūtė  pasiûti naujà suknelæ tai pačiai panelei: 
feminizmo teorijø (metodø) taikymas moterø literatûrai
14.20–14.40
artūras tereŠkinas  maskulinizmo studijos, moterø 
literatûra ir moterø vyriškumas

14.40–15.00 kavos Pertrauka

švelnûs tardymai
Pirmininkauja rima Pociūtė,  giedrė Šmitienė

15.00–15.20
riMa MaLiCkaitė  du tekstai: ar egzistuoja moteriškasis 
rašymas lietuviø poezijoje (neringa abrutytë  
ir sigitas parulskis)
15.20 – 15. 40
virginiJa CiBarauskė  nijolës miliauskaitës lyrikos 
architektonika: eilëraštis-dagerotipas
15.40 – 16. 00
taisiJa Laukkonen  Kitakalbiai teksto slenksčiai 
Lenos eltang poezijoje

Ugnis, kurià reikia pereiti
16.40 uŽDarYMas ii a. saLėJe


