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ProGraMa

2011 m. spalio mėn. 17 d., pirmadienis, 14  ir 16 val.1 
Rankraščių paroda ir pamokos „ Tautosakos lobiai archyve  
ir skaitmeninėse saugyklose“. 

2011 m. spalio mėn. 18 d., antradienis, 14 val.
JanInos ŠvaMBarYtĖs vaLuŽIenĖs paskaita  
„Liuberiškos kalbos žodynas“ ir kitos Joniškio krašto  
kalbos įdomybės Mato Slančiausko tautosakos užrašuose.“ 

2011 m. spalio mėn. 19 d., trečiadienis, 14 val.
Tautosakos medaus 5-osios nominacijos skelbimas.
aLdonos kaČerauskIenĖs paskaita „Lietuvos vietovės 
ir žmonės tautosakos rinkėjos keliuose“.

2011 m. spalio mėn. 20 d., ketvirtadienis, 9–16 val. 
Mokslinė folkloro konferencija „Regioniškumas praeities  
ir dabarties folkloro kontekstuose“ **

2011 m. spalio mėn. 21 d., penktadienis, 9–16 val. 
Mokslinės folkloro konferencijos  „Regioniškumas praeities  
ir dabarties folkloro kontekstuose“ tęsinys**

Maloniai kviečiame dalyvauti Tautosakos savaitės 
„Auginkime tautosakos pažinimo medį“ renginiuose

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio 6, Vilnius
2011 m. spalio mėn. 17–21 d.

2007 m. spalio 19 d. minėdami  
tautosakos rinkėjo  

Jurgio Dovydaičio 100 gimimo metines 
pamanėme –  gal verta išauginti 

Tautosakos dieną? 
Ta proga Lietuvių literatūros ir tautosakos  

instituto Tautosakos archyvo skyrius  
įsteigė Tautosakos medaus nominaciją. 
Turime jau keturis nominuotuosius:  

Jaunių Vylių, Rytą Tamašauską,  
Vytautą Skuodį ir Oną Bleizgienę.

Šiemet, penktaisiais idėjos gyvavimo metais,  
nusprendėme, kad Tautosakos diena galėtų 

išaugti į Tautosakos savaitę.

Tautosakos savaitė

auGInkIMe  
tautosakos PaŽInIMo 

Medį

1 Pamokos, esant pageidavimų, vyks ir 18–19 d.d. 10–13 val.
   Moksleivių ir kt. grupes prašome registruotis tel. (8 5) 262 5892.
** Žr. programą 



XIX-oji folkloro konferencija
reGIonIŠkuMas PraeItIes Ir daBartIes  
foLkLoro kontekstuose

ProGraMa

spal io  20 d. ,  ketvirtadienis

9.00 Konferencijos atidarymas
9.15  Leonardas sauka (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 
 Tautosakos mokslas ir regioninės problemos Lietuvoje
9.45  BronĖ stundŽIenĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).   
 Kultūrinio regioniškumo kodo paieškos
10.15 vIta IvanauskaItĖ-ŠeIButIenĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos   
 institutas). Regioninio tapatumo procesai folkloristų akiratyje.  
 Ar kalba pergyvens būdą?
10.45 k av o s  P e r t r a u k Ė L Ė

11.15 LIna BūGIenĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 
 Regioninė savivoka folkloro pateikėjų lūpomis
11.45 nIJoLĖ kaZLauskIenĖ. Individuali patirtis ar dzūkiška tradicija?
12.15 sauLIus stuMBra (Klaipėdos universitetas). Kai kurie katalikų   
 liaudiškojo pamaldumo Lietuvoje raiškos regioniniai aspektai
12.45 P I e t ū s

14.00 rasa PaukŠtYtĖ-ŠaknIenĖ (Lietuvos istorijos institutas). 
 Regioniškumas ir tradicija dabarties kultūroje
14.30 ŽILvYtIs ŠaknYs (Lietuvos istorijos institutas). Etnografinis 
 regionas. Šiuolaikinio jaunimo požiūris
15.00 JurGIta MacIJauskaItĖ-Bonda (Vytauto Didžiojo universitetas).   
 „Mažas berniukas...“ Sadistinės eilės šiuolaikiniame moksleivių   
 folklore
15.30 GIedrĖ BarkauskaItĖ, JustĖ vasILIonYtĖ, skaIstĖ vIŠInskaItĖ,  
 GIntarĖ dusevIČIūtĖ (Vytauto Didžiojo universitetas). 
 Lietuvos miestas X – supermiestas

spal io  21 d. ,  penktadienis

9.00 vIrGInIJus JocYs (Leidykla „Versmė“). Dionizo Poškos Baublio   
 asociatyvinis ir simbolinis paplitimas Lietuvoje
9.30 toMas PetreIkIs (Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros  
 institutas). Žemaitijos regioninė knyga ir žemaičių tapatybė 
 XX a. I pusėje
10.00 PovILas krIkŠČIūnas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).   
 Lokalinė folkloro leidyba: privalumai, problemos, perspektyvos  
 (serijos „Lietuvos valsčiai“ patirtys)
10.30 k av o s  P e r t r a u k Ė L Ė

11.00 vIda PaLuBInskIenĖ (Vilniaus pedagoginis universitetas). 
 Aukštaitijos kanklės praeityje ir dabartyje
11.30 austĖ nakIenĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 
 Eduardo Volterio įrašų staigmena – dainavimas su burdono   
 pritarimu Dzūkijoje ir Suvalkijoje
12.00 krIstIna BLockYtĖ (Vytauto Didžiojo universitetas). 
 Lietuvininkai – tautinis asmens tapatumas ir vieta
12.30 P I e t ū s

14.00 aLMa raGauskaItĖ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 
 Kompleksinė kultūrinio regiono samprata
14.30 LIna sokoLovaItĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
 Vilniaus universitetas). Nesuprastas regionas: 
 Vilnija/Wileńszczyzna
15.00 JurGa JonutYtĖ (Vytauto Didžiojo universitetas). 
 Lietuvos pasienio miestelių atmintys: multikultūrinės 
 tapatybės klausimas
15.30 ko n f e r e n c I J o s  u Ž B a I G I M a s


