TAU T O S A KO S S AVA I T Ė

2015 m. spalio 19–24 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyrius 2007 metais,
minėdamas garbaus tautosakos rinkėjo Jurgio Dovydaičio 100-ąsias gimimo metines,
pasiūlė kasmet, peržvelgus darbščiausių tautosakos rinkimo talkininkų darbus, sukauptus Lietuvių tautosakos rankraštyne, išrinkti „Tautosakos medaus“ nominacijos laureatą
ir jam įteikti simbolinį saldų apdovanojimą, o spalio 19-ąją įvardinti Tautosakos diena.
2011 m. Tautosakos diena peraugo į Tautosakos savaitę, kurios metu lankosi moksleivių
ir Trečiojo amžiaus universitetų ekskursijos, pavieniai smalsuoliai, supažindinama su
tautosakos lobynais, mokslininkų darbais, pristatomi LLTI tautosakos leidiniai.
Šiemet vėl visus kviečiame dalyvauti Tautosakos savaitėje:

L i e t u v i ų li t e r at ū ros i r tau t os akos i n s t i t u tas

XXII folkloro konferencija

ŠEIMA LIETUVIŲ KULTŪROJE,
skirta Lietuvių tautosakos archyvo,
1935 m. įkurto Kaune ir šiuo metu saugomo LLTI,
80-mečiui

19 d., pirmadienis, 16 val., Tautosakos archyvo skait ykloje – „Tautosakos medaus 2015“

nominacijos teikimas prof. dr. Vykintui Vaitkevičiui. Laureato paskaita ir pokalbis
„Lietuvių tautosakos archyvo turtai: pasisemti ir pripildyti“.
20 d., antradienis, 16 val., Tautosakos archyvo skait ykloje – susitikimas su lituaniste
Laima Abraityte, jos prisiminimai iš pirmųjų ekspedicijų. Dokumentinio filmo
„Šimtamečių godos“ (1969) nesumontuotų kadrų peržiūra.
21 d., trečiadienis, 14.30 val., Tautosakos archyvo skait ykloje – Nacionalinės mokinių
ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos laureatų viešnagė. Pokalbis apie tautosakos rinkimą.
19–21 d., pirmadienis-trečiadienis – Tautosakos pamokėlės ir ekskursijos po Vileišių
rūmus moksleiviams su Gražina Kadžyte.
22–23 d. ketvirtadienis-penktadienis, LLTI centrinių rūmų I a. salėje – XXII tautosakos
konferencija „Šeima lietuvių kultūroje“, pradžia 10 val.
24 d., šeštadienis, 14.05 val. – LRT radijo viktorina „O tai tau“. Pristatomi devyni
„Tautosakos medaus“ nominacijos laureatai.
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Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas

Konferencija vyks
2015 m. spalio 22–23 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute,
Antakalnio g. 6, Vilniuje

Ketvirtadienis

10.00

2015 10 22

Lietuvių tautosakos archyvo 80-metį minint
dr. Vilma Daugirdaitė (LLTI)
Folkloristika nepriklausomoje Lietuvoje:
iš lietuvių tautosakos archyvo istorijos

Penktadienis
9.30

10.00 Rasa Kašėtienė (LLTI)

Meluoji – ausys kruta: Liaudies pedagogikos
atspindžiai lietuvių patarlėse ir priežodžiuose
bei situaciniuose posakiuose

Latvian Folklore Heritage: Collected and Used

11.30

12.00

dr. Rūta Žarskienė (LLTI)
Tautosakos šaltiniai ir skaitmeninė „tikrovė“: šiandienos iššūkiai
dr. Austė Nakienė (LLTI)
Šiaurės ir Baltijos šalių tradicijų archyvų tinklas
Pietų pertrauka

13.30

Šeima lietuvių kultūroje
dr. Jolita Sarcevičienė (LII)
Meilė ir draugystė XVII a. šeimoje

14.00 Gintarė Džiaugy tė (VU)

Santuokinė santarvė – lyg žemėje atsiveriąs dangus:
santuoka XVIII a. viešajame diskurse
Kavos pertrauka
15.00

Kavos pertrauka
11.00

Tautosakos ir paprotyno paveldas XXI a. Lietuvos šeimose:
išlikimas, atranka, poreikis
16.00 Diskusijos

dr. Dalia Zaikauskienė (LLTI)
Ar tikrai už vieną muštą dešimt nemuštų duoda?
Paremijos apie fizines bausmes šiuolaikiniame
elektroniniame diskurse

11.30 Vita Džekčioriūtė (VU)

Vaikų gąsdinimai tradicinėje lietuvių kultūroje
Pietų pertrauka
13.00

dr. Bronė Stundžienė (LLTI)
Folklorinis šeimos naratyvas dainose

13.30 Modesta Liugaitė (LLTI)

14.00

prof. dr. Gražina Kazlauskienė (VDU)
Disharmonijos šeimoje aspektai populiariausiose
lietuvių stebuklinėse pasakose

15.30 Gražina Kadžy tė (LLTI)

Giedrė Bufienė (LLTI)

Vaikas ir šeimos patarlės tradicinėje bendruomenėje
(XX a. pirmoji pusė)

10.30 Aldis Pūtelis (LU LFMI)

Kavos pertrauka

2015 10 23

14.30

Apie kelis lietuvių baladžių tipus:
vandens ženklai šeimos gyvenime
dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (LLTI)
Susapnuotos bendrystės ir atitolimai.
Rūpinimasis mirusiais artimaisiais
tradiciniuose sapnų pasakojimuose
dr. Jurga Sadauskienė (LLTI)
Šeimos darna XIX a. lietuvių dainose

15.00 Diskusijos

Konferencijos uždarymas

