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Konferencijos

SIEF – Tarptautinės etnologų ir folklo-
rininkų  draugijos  (International Society for 
Ethnology and Folklore)  – kongresas, pava-
dintas:  „Laužant  taisykles? Galia,  įsitrau-
kimas  ir  transgresija“  (Breaking the rules? 
Power, participation, transgression), vyko 
2021 m. birželio 19–24 d. Helsinkio univer-
sitete nuotoliniu būdu. 
Kongrese daugiausia dėmesio kreipta į 

taisyklių kūrimo, laužymo, naujo interpre-
tavimo ir peržengimo diskursus ir prakti-
kas. Pristatydami šių metų kongreso temą, 
organizatoriai  pasitelkė François Rabelais 
citatą: „Mes nuolat  ilgimės uždraustų da-
lykų  ir  trokštame  to,  kas mums užginta“ 
(We always long for the forbidden things, 
and  desire  what  is  denied  us.  <  https://
www.siefhome.org/congresses/sief2021/> 
[žiūrėta 2021 07 14 ]).
  Kongreso  pavadinime  minimos  tai-

syklės,  darančios  įtaką mūsų veiksmams, 
protams ir kūnams. Šios taisyklės paveikia 
mūsų santykį su aplinka, daiktais ir žmo-
nėmis,  sukeldamos  mūsų  pasipriešinimą 
jiems arba jų priėmimą. 
Laikotarpio realijos nulėmė, kad orga ni

zatoriai savo dėmesį atkreipė ir į COVID19 
pandemiją,  staiga aiškiai parodžiusią,  kaip 
pasirinkimas laikytis ar nesilaikyti taisyk
lių gali turėti didelį poveikį tiek žmogaus 
patirčiai, tiek pačiai gyvybei. Buvo keliami 
klausimai,  ar  naujosios  taisyklės,  mūsų 
traktuojamos kaip laikinos, galėtų nejučio-
mis tapti naujomis normomis?
Kaip  konferenciją  papildantis  rengi-

nys  buvo  organizuota  apskritojo  stalo 
diskusija  apie  visuomeninius  etnologijos 

SIEF 15-asis kongresas Helsinkyje

įsipareigojimus „Naujų įsipareigojimo for
mų  link  –  švenčiant  100ąsias  Suomijos 
etnologijos  metines”  (Towards new forms 
of engagement – celebrating 100 years of Fin-
nish ethnology). Diskusija skirta 100osioms 
Suomijos etnologijos kaip atskiros mokslo 
disciplinos, įsteigtos Helsinkio universite-
te 1921 m. liepos 1 d., metinėms pažymėti. 
Jos metu, be kitų klausimų, buvo aptartos ir 
etnologijos kaip mokslo santykio su valsty-
be problemos. Klausta, kiek valstybė savo 
politika ir finansavimu daro įtaką atlieka-
mų mokslinių tyrimų objektyvumui. 
Konferencijoje  dalyvavo  apie  800  da-

lyvių  iš  viso  pasaulio,  kurie  įvairiais  for-
matais  pristatė  daugiau  kaip  600  prane-
šimų,  kurie  buvo  suskirstyti  į  81  sekciją, 
32 ap skritojo stalo diskusijas, 13 seminarų, 
3  stendinius  pranešimus.  Kiekviena  sek-
cija truko vieną valandą ir keturiasdešimt 
penkias minutes. Sekcijos metu buvo pri-
statoma  iki penkių pranešimų. Konferen-
cijoje  taip  pat  buvo  galimybė  pamatyti 
39  filmus,  kurie  buvo  suskirstyti  į  tokius 
teminius blokus: priklausymas ir / ar kito-
niškumas; pasipriešinimas priskyrimams; 
parodymas  nematomo;  aplinka  ir  akty-
vizmas.  Po  filmų  peržiūrų  vyko  bendros 
diskusijos. Kadangi konferencija dėl pan-
deminės situacijos vyko nuotoliniu būdu, 
konferencijos organizatoriai, siekdami su-
pažindinti  dalyvius  su  Helsinkio  miestu 
ir kultūra, pateikė nemažai virtualios me-
džiagos apie šio miesto architektūrą, isto-
riją, šiuolaikinį kultūrinį gyvenimą.
Kongreso metu buvo aptarti tokie klau-

simai,  kaip  kūnas,  erdvė  ir  vieta,  įvairių 

L i e t u v o s  e t n o L o g i j a : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2021, 21(30), 261–266.
https://doi.org/10.33918/253865222130016
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praktikų atlikimas, mūsų santykis su mūsų 
aplinka ir daiktais. Diskutuota apie bend
ravimą  ir  buvimą  skaitmeninėje  erdvėje, 
kultūrų  susidūrimus, vykstančius toje erd
vėje, kultūros paveldą  ir kultūrinę nuosa-
vybę,  sienų  ir  saugumo  politiką,  įvairių 
mokslo disciplinų ribas ir jų sutapimus. 
Vienas  iš  18  pagrindinių  teminių  dis-

kusijų ir pristatymų blokų buvo naratyvų 
blokas.  Diskusijos  subūrė  mokslininkus, 
pasitelkiančius naratologijos  įrankius stu-
dijuoti  pokyčių  įprasminimą  ir  žmonių 
adaptaciją. Įvairų šalių ekspertai aptarinė-
jo susijusias pasakojimo tradicijas įvairiose 
kultūrose ir kontekstuose bei vietas, kurios 
tam  tikromis  aplinkybėmis  įgyja  savivalę 
ir  reaguoja,  taigi  dalyvauja  socialiniame 
gyvenime, t. y. tam tikromis aplinkybėmis 
tampa  savarankiškos  ir dalyvauja  sociali-
niame gyvenime.
Šioje diskusijoje Lietuvai buvo skirti du 

pranešimai – vienas, pasakojantis apie Ju-
zefo Pilsudskio širdies  ir  jo motinos kapą 
Vilniuje  (Anna  PilarczykPalaitis,  Vytau-
to Didžiojo  universitetas),  antrasis  –  apie 
Gedimino kalną ir pilį (Radvilė Racėnaitė, 
Lietuvių  literatūros  ir  tautosakos  institu-
tas).  Pirmajame  buvo  aptariami  kintan-
tys  pasakojimai  apie  pačiame  Lietuvos 
sostinės  centre  esančią  Juzefo Pilsudskio, 
lenkų mažumos Lietuvoje laikomo didvy-
riu  ir  garsiu  valstybės  kūrėju,  o  lietuvių 
daugumos  vertinamo  negatyviai  arba 
bent  kaip  kontroversiška  figūra,  garbini-
mo  vietą.  Antrajame  pranešime  aptarta 
Vilniaus Gedimino kalno ir viduramžiais 
ant  jo  pastatytos  pilies  svarba  liaudies 
padavimuose.  2017  m.,  prieš  Lietuvos 
Nepriklausomybės  paskelbimo  šimtąsias 
metines (2018), grunto nuošliaužos kalno 
šlaite atidengė 1840 m. sukilėlių kapą. Dėl 
to  buvo  prisimintas  ir  sustiprėjo  didysis 
Lietuvos  istorijos pasakojimas, o  liaudies 
padavimai apie šią vietą įgavo antrąjį kvė-
pavimą.  Anot  jų,  Gedimino  kalnas  –  tai 

simbolinė vietovė, simbolizuojanti Vilnių 
kaip  sostinę  ir  Lietuvą  kaip  valstybę.  Ši 
svarba  pagrįsta  viduramžių  legendomis 
apie  Vilniaus  įkūrimą  ir  jo  įkūrėją  didįjį 
kunigaikštį Gediminą. 
Konferencijoje  su  dideliu  entuziazmu 

buvo  sutikti Dagrún  Jónsdóttir  ir  Jono 
Jonssono iš Islandijos universiteto (Reikja-
vikas) pranešimas, pavadintas „Islandijos 
Strandiro  stebuklingų  vietų  kontekstas  ir 
taisyklės“  (Context and rules of enchanted 
places in Strandir Iceland).  Autoriai,  įgy-
vendindami  ilgalaikį  projektą,  visoje  sa-
loje  ieško  ir  registruoja  vietas,  apsuptas 
įvairiausių  nerašytų  taisyklių  ir  tabu.  Jų 
pranešimas pasakojo apie Strandiro regio
ną,  kur  mokslininkai  užfiksavo  daugiau 
nei  100  vietų,  žodinėje  tradicijoje  iki  šiol 
apipintų legendomis, perduodamų iš vie-
no  ūkininko  kitam,  taip  suteikiant  šioms 
vietoms  simbolinę  reikšmę  ir  nuolat  at-
naujinant  jų  sakralumą.  Autoriai  aptari-
nėjo socialinį šių „užburtų“ vietų legendų 
kontekstą  ir  kaip  jos  būna  pasitelkiamos 
transgresyviuose diskursuose  (transgresi-
niai diskursai yra tie, kurie laužo normas 
ir pranoksta esamą visuotinai priimtą tvar-
ką) apie aplinkos problemas ir gamtos ap-
saugą. 
Kitą  įdomų  pranešimą  pristatė  Karen 

Lykke  Syse  iš  Oslo  universiteto.  Jos  pra-
nešime, pavadintame „Kanopos  ir pėdos, 
vietos  ir keliai:  susitarimas praeities Nor-
vegijos peizažuose“ (Hooves and feet, places 
and paths: consensuality in past Norwegian 
landscapes),  atskleidžiama,  kaip  Norvegi-
joje  nuo  XIX  a.  augantis  turistų  skaičius 
keitė vietines atsargumo ir saugumo nor-
mas.  Vietos  gyventojų  požiūris  į  gamtą 
kaip pragyvenimo šaltinį  ir „produktyvią 
žemę“  nesiderino  su  sudėtingais,  pavo-
jingais žygiais į kalnus, skirtais pasigėrėti 
gražiais  vaizdais.  Vietiniams  sąmoningas 
rizikavimas  ir  dalyvavimas  vis  sudėtin-
gesniuose  žygiuose  galėjo  atrodyti  mažų 
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mažiausiai keistai,  o  turistai  ieškojo vaiz-
dingų vietų (pvz., kalnų viršūnės), kurios 
buvo  vietinių  nevertinamos.  Pranešime 
parodoma, kaip sąmoningas normų laužy-
mas padėjo iki tol priešišką kalnų peizažą 
paversti prijaukinta ir svetinga vieta.
Vytauto  Didžiojo  universiteto  dokto-

rantas  Vidmantas  Vyšniauskas  dalyvavo 
sekcijoje  „Nutraukti  naratyvai:  jungiant 
žinomą su nežinomu” (Breaking narratives: 
connecting the known with the unknown). Čia 
pranešėjai gilinosi į naratyvų komunikaci-
jos būdus ir  jų turinį. Ypač daug dėmesio 
buvo skiriama skirtingiems naratyvų žan-
rams ir jų „trūkinėjimui“. Pranešėjai susi-
telkė  į  visuomenėje  marginalizuojamus, 
galios neturinčius naratyvus. Vyšniauskas 
savo  pranešime  analizavo  marginalizuo-
tus  Vilniaus  regiono  žmonių  naratyvus. 
Remdamasis  savo  2017–2019  m.  vykdy-
tais tyrimais, jis pristatė tarp vietinių (t. y. 
Vilniaus regione gimusių, augusių ir tebe-
gyvenančių) gyventojų žodžiu perduoda-
mus naratyvus apie šio regiono istoriją. Šie 
naratyvai  neretai  prieštarauja  oficialiajai 
visuomenėje  dominuojančiai  Vilniaus  re-
giono praeities sampratai, dėl to yra mar-
ginalizuoti.  Pranešime  pristatyti  lenkais 
save identifikuojančių žmonių lenkiški na-
ratyvai,  taip pat baltarusiški bei tuteišiški 
naratyvai. 
Šioje  sekcijoje  savo  pranešimus  taip 

pat  pristatė Barbora Vacková, Lenka Wa
schková Císařová (Masaryko universitetas, 
Brno, Čekija) ir Tobiasas Köllneris (Witten/
Herdecke  universitetas,  Vitenas,  Vokieti-
ja). Barbora Vacková ir Lenka Waschková 
Císařová pateikė pranešimą „Mažo mies-
telio  komunikavimo  būdai:  kas  su  kuo 
bendrauja?“ (Small town communication mo-
des – who talks with whom?). Pranešėjos ap-
tarė, kaip mažo miestelio socialinė aplinka 
(angl.  milieu)  veikia  žmonių  komunika-
ciją.  Jos  rėmėsi  savo  tyrimu, atliktu Telčo 
miestelyje (Čekija). Jos lygino, kaip skiriasi 

oficialioji (žiniasklaidos) ir neformali (tarp 
žmonių) komunikacija apie miestelio kas-
dienybę.  Jos aptarė, kaip šie du naratyvų 
komunikavimo  būdai  vienas  kitą  veikia. 
Kaip  miestelio  valdžia  (savivalda)  daro 
įtaką šiai komunikacija? Jos akcentavo, jog 
nei miestelio gyventojai, nei  tuo  labiau  jo 
valdžia negali kontroliuoti miestelio įvaiz-
džių  ir naratyvų, kurie  susidaro viešojoje 
erdvėje. Autorių teigimu, tai susiję su vie-
tos  gyventojų  komunikuojamos  informa-
cijos nesuderinamumu su vietos valdžios, 
miestelį  lankančių žmonių ar naujų atvy-
kėlių lūkesčiais. 
Tobiasas  Köllneris  savo  pranešime 

„Ryšių  tarp  vietos  bendruomenės  ir  tau-
tos  kūrimas:  politikų,  verslininkų  ir  dva-
sininkų vaidmuo šiame procese“  (Linking 
the local community to the nation: the role of 
local intermediaries from politics, business and 
religion) aptarė savo tyrimą, atliekamą Vla-
dimiro mieste  (Rusija). Šio miesto gyven-
tojai ėmėsi  iniciatyvos pastatyti paminklą 
Vladimirui  Sviatoslavičiui,  Kijevo  Rusios 
didžiajam kunigaikščiui  ir Naugardo  ku-
nigaikščiui. Ši iniciatyva taip pat tapo visą 
Rusiją  apimančios  paminklų  statymo  / 
atnaujinimo  programos  dalimi.  Autorius 
aptarė, kaip lokalūs paminklai panaudoja-
mi susiejant lokalią ir nacionalinę praeitį į 
vieną pasakojimą, kartu stiprinant lokalios 
bendruomenės ryšius su tauta. Taip pat jis 
acentavo vietos politikos, verslo ir religijos 
sričių  lyderių  vaidmenį  statant  šiuos  pa-
minklus. 
Sekcijos pabaigoje vyko diskusija, į ku-

rią noriai įsitraukė tiek pranešimus skaitę, 
tiek  juos klausę dalyviai. Pateiktų klausi-
mų, komentarų ir kolegiškų patarimų kie-
kis rodo, jog pasirinktos pranešimų temos 
buvo taiklios, o pateikta medžiaga – įdomi.
Pranešimų  ir  diskusijų  grupėje  apie 

migracijos  poveikį  priimančios  ir  išvyki-
mo  šalies  kultūroms  „Naujų  namų  radi-
mas:  prisitaikymas  ir  kultūros  paveldo 
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transgresijos“ (Finding a new home: adapta-
tion and transgressions from the cultural he-
ritage) daugiausia dėmesio buvo skiriama 
imigracinių judėjimų į buvusias komunis-
tines Rytų  Europos  šalis  po  2004 m.  ten-
dencijoms,  kurias  nulėmė  šių  šalių  įstoji-
mas į Europos Sąjungą. 
Nors  naujosios  ES  valstybės  narės  vis 

dar labiau suvokiamos kaip siunčiančiosios 
šalys,  nemaži  skaičiai  šių  šalių  gyventojų 
emigruoja  į  Vakarų  Europos  šalis,  tačiau 
pastarąjį dešimtmetį stebima ir atvirkštinė 
imigracija – šiose šalyse formuojasi naujos 
migrantų grupės, tokios kaip darbo ir poil-
sio migrantai, užsienio studentai, pasirin-
kę šias šalis studijų tikslais bei pabėgėliai 
ir prieglobsčio prašytojai, ypač po 2015 m. 
migracijos krizės Europoje. 
Atsižvelgiant į globalios migracijos ten-

dencijas  ir  jos  poveikį  kultūros  paveldui, 
šios grupės pranešėjai siekė apžvelgti svy-
ruojantį  kultūrinio  paveldo  turinį,  vietą 
visuomenėje  ir  vaidmenį  imigrantų  inte-
gracijos  procese.  Šioje  konferencijos  dis-
kusijų grupėje buvo pristatyti pranešimai, 
analizuojantys  šiuolaikinius  migracijos 
iššūkius, su kuriais susiduria Bulgarijos ir 
Lietuvos visuomenės. 
Mokslininkai  iš  Etnologijos  ir  folklo-

ristikos instituto ir Etnografijos muziejaus 
(Bulgarijos mokslų akademija, Sofija) pri-
statė  atliekamų  antropologinių  tyrimų 
rezultatus ir kylančius diskusinius klausi-
mus dėl  imigrantų adaptacijos  ir  integra-
cijos modelių. Mila Maeva ir Petko Hristo-
vas pranešime „Imigracija ir nusižengimai 
Bulgarijos kultūros paveldui“ (Immigration 
and transgression from the cultural heritage 
in Bulgaria) aptarė šiuolaikinės imigracijos 
į Bulgariją prieštaringą įtaką socialinei si-
tuacijai šalyje bei dviem kultūriniams kon-
tekstams – Bulgarijos kultūros paveldui ir 
siunčiančios šalies kultūrai. 
Kiti  mokslininkai  aptarė,  su  kokiais 

šiuolaikinės migracijos iššūkiais susiduria 

Bulgarijos visuomenė,  tokius kaip  indivi-
dualios  Bulgarijos  kaimuose  gyvenančių 
Vokietijos  piliečių  prisitaikymo  prie  vie-
tos  kultūros  strategijos,  socialiniai  ryšiai 
ir įsitraukimas į vietos bendruomenės gy-
venimą,  kasdienės  situacijos,  kuriose  jie 
taiko turimas bulgarų kalbos žinias (Tanya 
Matanova),  imigrančių moterų  iš Rusijos, 
gyvenančių  Bulgarijos  pajūrio  kurortuo-
se,  komunikacijos  socialiniuose  tinkluose 
Instagram,  Facebook  kaip  adaptacijos  vie-
tos kultūroje  išraiškos būdai,  sukuriantys 
uždaras mikrosistemas,  kultūriškai  ir  net 
ekonomiškai  besipriešinančias  svetimai 
vietos  atmosferai  (Mina  Hristova),  prie-
globsčio  prašytojų  ir  pabėgėlių  vaikų  iš 
Artimųjų Rytų regiono, gyvenančių Khar-
manli pabėgėlių centre, integracijos į Bul-
garijos  švietimo  sistemą  problematika  ir 
mokymosi  etniškai  ir  kultūriškai  skirtin-
gose klasėse iššūkiai bei sunkumai, su ku-
riais susidūrė tyrėja moteris, vykdydama 
lauko tyrimą (Magdalena Slavkova), prie-
globsčio prašytojų ir pabėgėlių, gyvenan-
čių Bulgarijoje,  integracijos  ir adaptacijos 
sunkumai  COVID19  pandemijos  kon-
tekste bei kokiu mastu kilmės šalių ir vie-
tinių  šalių  kultūros  ir  kultūros  paveldas 
sąveikauja  ir  kokį  vaidmenį  atlieka  inte-
gracijos ir prisitaikymo procesuose (Vanya 
Ivanova). 
Antroje grupės dalyje pristatyti du pra-

nešimai,  skirti  migracijos  studijų  tikslais 
į Bulgariją  ir Lietuvą  tematikai. Migracija 
studijų  tikslais  yra  vienas  iš  šiuolaikinio 
aukštojo  mokslo  globalizacijos  aspektų, 
neaplenkiančių  ir  tokių  šalių  kaip  Lie-
tuva  ar  Bulgarija,  kurios  ilgą  laiką  buvo 
daugiau  „eksportuojančios“  studentus  į 
Vakarų Europos universitetus, tačiau pas-
taruoju metu vis daugiau pritraukiančios 
užsienio, ypač ne ES šalių, piliečius studi-
juoti vietos universitetuose,  tiek dėl gerė-
jančios aukštojo mokslo kokybės,  tiek dėl 
vis dar konkurencingų studijų kainų. 



265K o n f e r e n c i j o s

Ilona  Kazlauskaitė  (Vytauto  Didžiojo 
universitetas)  savo  pranešime  „Tarptau-
tinė  studentų migracija  ir  identiteto kūri-
mas  priimančiosios  šalies  kultūros  kon-
tekste:  studentų  iš  ne  ES  šalių  Lietuvoje 
atvejo  analizė“  (Transnational student mi-
gration and identity construction in relation 
to the cultural heritage of the host country: 
degree students from non-EU countries in 
Lithuania) atliekamą tyrimą, susijusį su iš-
šūkiais,  su  kuriais  tarptautiniai  studentai 
susiduria  naujoje  tarptautinėje  aplinko-
je.  Ji  aptarė  tokius  iššūkius kaip kalbos  ir 
kultūriniai skirtumai, teisiniai ir socialiniai 
suvaržy mai, priklausymo neapibrėžtumas, 
„kito    niškumo“  jausmas.  Tai  yra  svarbūs 
veiksniai,  lemiantys  naujų  hibridizuotų 
tapatybių kūrimą. Ivaylo Markovo ir Vio-
letos  Periklievos  (Etnologijos  ir  folkloris-
tikos  institutas  ir  Etnografijos  muziejus, 
Bulgarijos mokslų  akademija,  Sofija)  pra-
nešimas „Kultūros, iš kurios yra kilę užsie-
nio studentai, įtaka jų adaptacijai Bulgari-
joje“ (Cultural background and heritage in the 
process of adaptation of foreign students in 
Bulgaria) buvo skirtas aptarti tyrimą, kuris 
buvo  atliekamas  taikant  tarptauti niams 
studentams  Bulgarijoje  „sociokultūrinio 
atstumo“  sąvoką  kaip  įrankį,  leidžiantį 
pažvelgti  ir  įvertinti  studentų  taikomas 
adaptacijos  prie  naujos  bulgariškos  švie-
timo aplinkos strategijas ir praktikas, taip 
pat jų ryšius ir komunikaciją kasdieniame 
gyvenime už universiteto ribų. 
Žilvytis  Šaknys  (Lietuvos  istorijos 

institutas)  skaitė  pranešimą  tema  „Tikra 
šventė? Šv. Velykos per pandemiją – Lie-
tuvos atvejis“ (Real holiday? Pandemic Eas-
ter – Lithuanian case). Autorius, remdama-
sis  pu  siau  struktūruotais  interviu,  lygino 
Šv.  Velykų  šventimą  Lietuvoje  2019  m. 
ir  2020  m.,  kai  galiojo  karantino  draudi-
mai. Šaknys aiškinosi, kaip karantino ap-
ribojimai  paveikė  Šv.  Velykų  šventimą 
Lietuvoje,  ir  stengėsi  atsakyti  į  klausimą, 

ar  žmonės  2020  m.  Šv.  Velykų minėjimą 
karantino  sąlygomis  laikė  „tikra“  švente. 
Verta paminėti ir kitų autorių pranešimus: 
Aušra Teleišė (Lietuvos istorijos institutas) 
pateikė pranešimą „Trokštama gyvenamo-
ji vieta: aplinkosauginių nelaimių reikšmė 
kuriant poindustrinius miestus šiandieni-
nėje Lietuvoje“ (A desirable place to live: the 
meaning of the environmental accident in the 
postindustrial city-making in contemporary 
Lithuania); Ernesta Dambrauskaitė  (Lietu-
vos istorijos institutas) – „Kai nebegalima 
patekti į teritoriją: vietos iniciatyvos ir sa-
vanorystė  mažo  miestelio  bendruomenė-
je  Lietuvoje“  (When territory borders stay 
closed: local initiatives and volunteering in a 
small-town community in Lithuania);  Rasa 
PaukštytėŠaknienė (Lietuvos istorijos Ins-
titutas) – „Seni ritualai naujoje kultūrinėje 
aplinkoje: „pribuvėjos skandinimas“ Rytų 
Lietuvoje  ir Vakarų Baltarusijoje“  (Old ri-
tuals in new cultural environment: ‘drowning 
of the midwife’ in East Lithuania and West Be-
larus). 
Konferencijoje dalyvavo ir daugiau et

nologijos tyrinėtojų iš Lietuvos: Dalia Sen-
vaitytė  (Vytauto  Didžiojo  universitetas) 
pateikė  pranešimą  „Kas  nustato  švenčių 
taisykles? Kultūrinių  institucijų  įtaka  for-
muojant  tradicijas Lietuvoje“  (Who set the 
rules for our holidays? Impact of cultural ins-
titutions in shaping traditions in Lithuania); 
Reda  Šatūnienė  (Vilniaus universitetas)  – 
„Netradicinis gydymas kaip žmogaus ke-
lionė  ir  laisvės pasireiškimas: permąstant 
kultūrinio  identiteto  bruožus  Lietuvoje 
nuo devyniasdešimtųjų  iki  dabar“  (‘Non-
conventional healing‘ as a human journey, and 
manifestation of freedom: rethinking features 
of cultural identity in Lithuania since mid 
90‘ies up to date); Skaidrė Urbonienė (Lietu-
vos kultūros tyrimų institutas) – „Medžio 
drožyba  Lietuvoje:  tarp  amato  ir  meno“ 
(The wood carving in Lithuania: between craft 
and art).
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Pasibaigus  konferencijai  elektroniniu 
būdu platinami pozityvūs dalyvių atsilie-
pimai ir padėkos rodo, jog visa konferenci-
ja buvo sėkminga. Pagrindinis dalyvių ap-
gailestavimas buvo susijęs su konferencijos 

organizavimu  nuotoliniu  būdu.  Dalyviai 
akcentavo norą gyvai susitikti kitoje Tarp-
tautinės etnologų ir  folklorininkų draugi-
jos  organizuojamoje  konferencijoje,  kuri 
vyks Brno mieste (Čekija) 2023 m. 

Ilona Kazlauskaitė, Anna PilarczykPalaitis, 
Vidmantas Vyšniauskas


