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trAdiciNis ir potrAdiciNis 
foLKLorAs: 
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p ro g r A m A

 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
rengiama 

 TAU T O S A KO S  S AVA I T Ė  
2014 m. spalio 13–19 d.

13 d., pirmadienis – moKsLeivių dieNA. 10-16 val.  Ekskursijos su tautosakos 
 pamokomis, viktorinos su galimybe laimėti tautosakos leidinių. 
 LLTI Tautosakos archyvo skaitykloje
14 d., antradienis – tAutosAKos LeidiNių pArodA LLTI Tautosakos archyvo 

skaitykloje. 
15 d., trečiadienis – seNjorų dieNA.  10-16 val. Ekskursijos su tautosakos 

pamokomis Trečiojo amžiaus universitetų ir pavieniams lankytojams, 
viktorinos su galimybe laimėti tautosakos leidinių.

16 d., ketvirtadienis – „tAutosAKos medAus 2014“ nominacijos teikimas 
onai rasutei Šakienei – 15.30 val. LLTI centrinių rūmų 
konferencijų salėje.

16-17 d. ketvirtadienis/penktadienis – XXi tAutosAKos KoNfereNcijA 
„tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai“.  
9–16 val. LLTI centrinių rūmų konferencijų salėje.

18 d., šeštadienis – Lrt rAdijo viKtoriNA „o tai tau“  14.30 val. – 
klausimai iš tautosakos, prizai iš LLTI leidybos centro.

tautosakos savaitės rengėja

grAžiNA KAdžy tė, 
registruotis ekskursijoms: 
El.p.: kadzyte@llti.lt
tel. 85-2625892



	 Ketvirtadienis

9.15 Konferencijos atidarymas.  
 pirmininkauja Austė Nakienė

9.30 AuŠrA žiČKieNė (LLti)
 Kaip ir ką mes dainuojame: epochų, kultūrų 
 ir stilių jungtys gyvojoje tradicijoje

10.00 vitA ivANAusKAitė-ŠeibutieNė (LLti)
 Vaišių dainos kaip lietuviškosios užstalės tradicijų metakalba 
 ir jų kaitos atspindys

10.30 LiLijA KudirKieNė (LLti)
 Vienos patarlės keliai (Kur miežiai guli, rugiai netelpa)

11.00 Kavos pertrauka

 pirmininkauja Aušra žičkienė

11.30 modestA LiugAitė-ČerNiAusKieNė (LLti)
 Lietuvių baladės Augo ant dvaro liepelė  kryžkelė: pamokyti ar nutylėti

12.00 jurgitA ūsAit y tė (LLti)
 Asmens ir kasdienybės istorijos įspaudai dainų sąsiuviniuose

12.30 dAivA vAitKeviČieNė (LLti)
 Užkalbėjimų paplitimas ir perdavimas Gervėčių saloje 
 1970 ir 2010–2012 metų ekspedicijų duomenimis

13.00 Pietų pertrauka

 pirmininkauja  daiva vaitkevičienė

14.00 Aistė vAsiLiAusKieNė (vdu) 
 Tradicinio folkloro gyvavimas šiuolaikiniuose  
 lietuvių vaikų pamąstymuose  

14.30 dAivA KuNcAitė (vdu)
 Slapyvardžiai-pravardės ir su asmenybe susiję 
 pseudonimai lietuviškuose interneto diskusijų forumuose
15.00 dALiA ZAiKAusKieNė (LLti)
 Paremijos kaip viešojo asmens vertinimo priemonė

15.30 „tAutosAKos medAus“ nominacijos teikimas 
 geriausiam 2014 m. tautosakos rinkėjui

	 Penktadienis

 pirmininkauja  jurgita ūsaitytė

9.30 jūrAtė petriKAitė (LmtA)
 Zenono Slaviūno ir Jono Balio radijo paskaitų tekstai 
 Lietuvos centriniame valstybės archyve

10.00 poviLAs KriKŠČiūNAs (LLti)
 Žvilgsnis į moksleivišką dainos parodiją

10.30 AeLitA KeNsmiNieNė (LLti)
 Nelegalūs užrašai ant sienų: sąsajos su tradiciniu folkloru 
 ir virtualioje erdvėje jiems rodomas dėmesys

11.00 Kavos pertrauka

 pirmininkauja  bronė stundžienė

11.30 rūtA žArsKieNė (LLti)
 Muzikavimas atlaiduose arba XXI a. barokas

12.00 dAiNius rAZAusKAs (LLti)
 Mitinis pasaulėvaizdis Donelaičio Metuose: 
 pirmosios 12 eilučių

12.30 giedrė bufieNė (LLti)
 Pralenkęs laiką: modernaus paremijų vartojimo 
 apraiškos Vaižganto publicistikoje

13.00 Pietų pertrauka

 pirmininkauja  rūta žarskienė

14.00 Austė NAKieNė (LLti)
 Šiuolaikinė muzika: tradicijos atsisakymo tradicija

14.30 grAžiNA KAdžy tė (LLti)
 Pasakojimo, kaip tradicinės folkloro raiškos, 
 atnaujinimo bandymai

15.00 broNė stuNdžieNė (LLti)
 Folkloro būsenos: tarp kryžkelės ir nuošalės

15.30 bAigiAmoji disKusijA


