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Konferencija vyks / Konference notiks 

2012 m. kovo 30 d. / 2012. gada 30. martā
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio g. 6, Vilnius / 
Lietuviešu literatūras un folkloras institūtā , Antakalnio iela 6, Viļņā

Tarptautinė mokslinė konferencija /  
Starptautiskā zinātniskā konference

DVi tautos ir aštuoni regionai:

BaLtišKa, tautinė, regioninė  

saVimonė Literatūroje ir KuLtūroje /

DiVas tautas un astoņi reģioni:

BaLtisKā, tautisKā, reģionāLā  

pašapziņa Literatūrā un KuLtūrā

programa /  p r o g r a m m a

Viršelyje / uz vāka 

Lietuvos–Latvijos siena. Žvilgsnis į Latviją,  
į Skaistkalnę (XX a. 4-tas dešimtmetis) /

Lietuvas–Latvijas robeža. Skats uz Latviju,  
uz Skaistkalni (20. gs. 30. gadi)
(Fotografija iš / Fotogrāfija no:

Latvijos Nacionalinės bibliotekos kolekcijos /
Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekcijas

http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/365/)



Plenarinis posėdis / Plenārsēde

Pirmininkai / Priekšsēdētāji 
Laura Laurušaitė, siLVestras gaižiūnas

10.00–10.10

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius /  
Lietuviešu literatūras un folkloras institūta direktors
dr. minDaugas KVietKausKas

sVeiKinimo žoDis / apsVeiKuma runa

10.10–10.30

siLVestras gaižiūnas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Baltų tapatybės ir vienybės idėja XIX a. pabaigos –  
XX a. pradžios lietuvių ir latvių literatūros, kultūros  
ir geopolitikos kontekste

10.30–10.50

sKirmantas VaLentas (Šiaulių universitetas)
Poetinė baltistika: mokslas ir / ar menas?

10.50–11.10

eVa egLāja-Kristsone (Institute of Literature, Folklore and Art 
of the University of Latvia)
Lithuania and Lithuanians – Sisterland and Brothernation?  
Construction of Gender in Latvian Periodicals  
and Literature through Times

11.10–11.30

Laura Laurušaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Imagologija kaip instrumentas nacionalinio identiteto  
topikai tirti

11.30–11.50

zanDa gūtmane (Liepājas Universitāte)
Etniskās un nacionālās identitātes interpretācija  
latviešu 80. gadu prozā

11.50–12.20 KaVos pertrauKa / Kafijas pārtrauKums

Kultūros, istorijos ir kalbos sekcija /  
Kultūras, vēstures un valodas sekcija

Pirmininkai / Priekšsēdētāji 
Dangiras mačiuLis, DāVis pumpuriņš 

12.20–12.40

Dangiras mačiuLis (Lietuvos istorijos institutas)
Kaip išlikti lietuviu latvių žemėje

12.40–13.00

james montgomery WoLLen (Central European University)
The Fragmentation of the ‘Lithuanian Race’: The Latvian Nation  
in the Works of Lithuanian Intellectuals, 1885-1920

13.00–13.20

DāVis pumpuriņš  (Museum of the Occupation of Latvia) 
Lithuania in the Political Cartoons of Latvian Newspapers, 1918–1934

13.20–13.40

gražina KaDžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Dvi valstybės – viena atmintis: galimi sėlių paveldo ženklai  
tautosakoje ir literatūroje

13.40–15.00 pietų pertrauKa / pusDienu pārtrauKums

Pirmininkai / Priekšsēdētāji 
iVars magazeinis, DaLia KiseLiūnaitė

15.00–15.20

aušra žičKienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Kur dainos vieta?

15.20–15.40

iVars magazeinis (Rēzeknes Augstskola)
Lokālās identitātes atspoguļojums Rēzeknes novada Feimaņu  
pagasta iedzīvotāju runā un pagasta vietvārdos

15.40–16.00

DaLia KiseLiūnaitė (Klaipėdos universitetas)
Rašytinės kalbos kūrimas kaip kuršininkų etninės savimonės išraiška

16.00–16.20

Dainora BataVičienė (Klaipėdos universitetas)
Leksinės ir darybinės tarmybės šiuolaikinėje žemaitiškoje kūryboje

16.20–16.40

auKsė noreiKaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Lietuvos latvių savimonė: balansavimas tarp tautinės  
ir baltiškos savimonės

DisKusija

Literatūros ir kultūros sekcija /  
Literatūras un kultūras sekcija

Pirmininkai / Priekšsēdētāji 
oLga senKāne, Vigmantas ButKus

12.20–12.40

sanDra mešKoVa (Daugavpils University)
National Identity Semiosis in Māra Zālīte’s Plays

12.40–13.00

ingrīDa Kupšāne (Daugavpils Universitāte)
Latgaliešu apziņas izpausmes latviešu literatūrā un kultūrā 
( J. Klīdzēja romāns un J. Streiča spēlfilma „Cilvēka bērns”)

13.00–13.20

oLga senKāne (Rēzeknes Augstskola)
Lītaunīku tēls Ontōna Rupaiņa romānā „Tauta gryb dzeivōt”(1963)

13.20–13.40

Lionė LapinsKienė (Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla) 
Seirijų krašto gyventojų savimonės atspindžiai Vlado Vailionio  
romane „Likimo audrose“

13.40–15.00 pietų pertrauKa / pusDienu pārtrauKums

Pirmininkai / Priekšsēdētāji 
aureLija myKoLaitytė, VaLDa čaKša

15.00–15.20

rima pociūtė (Independent researcher)
Locus and consciousness of Žiemgala in the novel 
“The Autumn Comes through the Forests” by M. Katiliškis

15.20–15.40

aureLija myKoLaitytė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Kuršių nerija egzilio literatūroje

15.40–16.00

Vigmantas ButKus (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Kuršių nerija latvių literatūroje

16.00–16.20

VaLDa čaKša (Rēzeknes Augstskola)
Katerinys ceļš: kultūrvēsturiskie aspekti konceptualizācijas procesā

16.20–16.40

ViKtorija jonKutė (Vilniaus universitetas)
Baltijos kelio etika ir estetika

DisKusija


