
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos premijos  
NUOSTATAI 

 
Nuostatai reglamentuoja Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos premijos (toliau – 

Premija) skyrimo tikslą, dydį, pretendentų atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo 
organizavimą, šios premijos skyrimo tvarką. 
 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Premiją už literatūros komparatyvistikos pasiekimus skiria Lietuvos lyginamosios 

literatūros asociacija (toliau – LLLA). 
2. Premijos tikslas – paskatinti geriausiai dirbančius literatūros mokslininkus-

komparatyvistus ir didinti lyginamųjų literatūros studijų prestižą Lietuvoje. 
3. Premija skiriama kas antrus metus Lietuvos arba užsienio mokslininkui už 

profesionalų lietuvių ir kitos(-ų) užsienio literatūrų arba lietuvių literatūros ir kitų 
menų (dailės, kino, teatro, architektūros ir pan.) lyginimo darbą, kultūrų tarpusavio 
ryšių tyrimus (monografijas, studijas, straipsnių ciklus, moksliškai parengtas šaltinių 
publikacijas) bei mokslinę lietuvių literatūros sklaidą ir populiarinimą kitose šalyse.  

4. Premija teikiama už pastarųjų 5 (penkerių) metų komparatyvinę veiklą ir mokslo 
darbus. 
 

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 
 
1. Paraiškas, siūlydami pretendentus, gali fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvoje ir 

užsienyje.  
2. Siūlymai teikiami LLLA kolegijai (info@llla.lt) iki skelbime nurodytos datos. 

Pareiškėjai komisijai pateikia trumpą pretendento veiklos aprašymą su svarbiausių 
pastarųjų penkerių metų mokslo darbų sąrašu ir dvi rekomendacijas. Jei trūksta kurio 
nors iš šių dokumentų, paraiška nesvarstoma. 

3. Laureatui skiriama 15 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio piniginė premija ir 
įteikiamas diplomas. Jei apdovanojami keli autoriai, skiriama 20 BSI dydžio premija 
proporcingai ją padalinant. 

4. Premijos teikimą organizuoja LLLA Kolegija. 
 
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
1. Kas dvejus metus LLLA Kolegija patvirtina 11 (vienuolikos) narių Komisiją, kurią 

sudaro ne mažiau kaip 6 LLLA nariai, likusius ekspertus pakviečiant iš šalies. Ne 
mažiau kaip 1/3 komisijos atnaujinama kas antrus metus. Vienas narys gali komisijoje 
dalyvauti ne ilgiau kaip tris kadencijas. Komisijos nariais negali būti tų metų 
pretendentai premijai gauti ir su jais tiesiogiai susiję asmenys (arba jie nusišalina nuo 
svarstymo ir balsavimo). 

2. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, kurį 
pirmojo posėdžio metu išrenka Komisijos nariai paprasta balsų dauguma. 

3. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 7 (septyni) 
komisijos nariai. 

4. Komisijos posėdžiuose galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu, jei sudaromos tinkamos 
ryšio sąlygos ir prisijungęs komisijos narys gali atlikti visas darbui reikalingas 
funkcijas. 



5. Komisija, svarstydama pateiktas paraiškas, vertina pretendentų veiklą, pateiktų 
mokslo darbų atitikimą premijos nuostatams ir teikia LLLA siūlymą dėl premijos 
skyrimo. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir įforminami 
posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. 

 
 
PATVIRTINTA 
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos 
Kolegijos posėdyje 
2022 m. vasario 7 d.  
Protokolo Nr. 5 
 
 


