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GIMIMO DATA

1974-03-15

KONTAKTAI

g.barkauskaite@hmf.vdu.lt

IŠSILAVINIMAS

2000–2004

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir
Lietuvos istorijos institutas Etnologijos
krypties doktorantūra, įgytas humanitarinių
mokslų daktarės laipsnis

1998-2000

Etnologijos
magistro
studijos
VDU,
Humanitarinių mokslų fakultetas (magistro
kvalifikacinis laipsnis)

1992-1997

Klaipėdos universitete Menų fakultete įgyta
choreografo
–
pedagogo
kvalifikacija
(magistro kvalifikacinis laipsnis)

MOKSLO LAIPSNIS

Humanitarinių mokslų daktarė (PhD), (VDU/LII)

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

VDU, Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir
etnologijos katedros lektorė

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Etnologija

DĖSTOMI DALYKAI

Folkloristikos įvadas, Akademinis rašymas, Baltijos regiono
muzikinis ir choreografinis folkloras, Slavų tautosaka,
Etnologinės medžiagos rinkimo pagrindai, Tautosaka, Etninės
kultūros didaktika, Folklorinė tekstologija, Etninė choreografija,
Popkultūrų studijos, Pažintinė praktika, Kvalifikacinė praktika,
Priešdiplominė praktika (bakalaurams).
Modernioji etnologija (magistrantams).

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

Etninė kultūra, kultūrologija, popkultūra; etninių tradicijų ir
autorinės kūrybos sąveika, tradicinis ir šiuolaikinis folkloras,
etnochoreografija.

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

2005-2008

VDU HMF Kultūros tyrimo centro jaunesnioji
mokslo darbuotoja.

2007-2014

Kauno rajono Domeikavos kultūros centro
meno vadovė

1999-2008

Kauno rajono Noreikiškių Ugnės Karvelis
gimnazijos vyr. mokytoja.

KALBOS

Lietuvių – gimtoji;
Rusų – puikiai;
vokiečių, anglų – gerai.

DALYVAVIMAS
2012-2014 Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS biudžeto lėšomis finansuojamas VU projektas „Lietuva čia ir
PROJEKTUOSE
ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ (sut. Nr. VP1-2.2-

ŠMM-08-V-02-005), VDU dalies projekto koordinatorė.
2012-2015 ES struktūrinių fondų remiamas projektas
„Integruotas modelis, skirtas užsienyje gyvenantiems ir iš
užsienio atvykusių lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam
ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir kitų specialistų
kvalifikacijos tobulinimui (lituanistinis modelis)“, projekto
ekspertė.
2011-2013 LMT remiamas mokslinių tyrimų projektas (sut.
Nr. LIT-4-22) „Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai“ (projekto
vadovė).
2008-2010 Projektas „Tradicijų tęstinumas ir kaita
šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas"
(Mokslinių tyrimų projektas (VMSF), Prioritetinėje Lietuvos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptyje
„Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis").
2006-2007 FP6 projektas „Society and Lifestyles: Towards
Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of
Subcultural Communities" / SAL (Tarptautinis mokslo
projektas).
2006-2007 Projektas „Socialinių grupių identitetų tyrimų bei
studijų plėtra" / ESF/2004/2.5.0-03-05/0074 (ES paramos
struktūrinis projektas).
2005-2006 Projektas „Visuomenė ir gyvenimo stiliai:
socialinės harmonijos link" (Mokslinių tyrimų projektas
(VMSF), Eksperimentinė Lietuvos mokslinių tyrimų kryptis
"Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje").
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS

2014 m. birželio 21-30 d. stažuotė Humboldtų universitete
(Berlynas, Vokietija).
2014 m. gegužės 20-29 d. stažuotė Sankt Peterburgo
valstybiniame universitete (Rusija).

KITA INFORMACIJA

2013 m. balandžio 11–15 d. ir 2014 m. gegužės 9–12 d.
Vasario 16-osios gimnazijoje (Hiutenfeldas, Vokietija) vesti
seminarai, skirti besidomintiems lituanistiniu ugdymu, vykdyti
teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.
2013 m. lapkričio 7-12 d. ir 2014 m. lapkričio 15-16 d.
Jungtinės Karalystės lituanistinio švietimo įstaigose vesti
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, praktiniai
užsiėmimai (temos „Lietuvių liaudies choreografinis folkloras
kalendorinių ir šeimos švenčių kontekste“; „Žaidimas kaip
ugdymo ir mokymo priemonė“ – „Lietuvių liaudies tradicinių
žaidimų netradicinis panaudojimas“).
2013 m. gegužės 30 - birželio 3 d. ir 2014 m. gruodžio 13-14
d. organizuoti seminarai Stavangerio (Norvegija) lietuvių
bendruomenėje, skirti besidomintiems lituanistiniu ugdymu,
vykdyti teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.
Skaityti pranešimai virš 20 respublikinių ir tarptautinių
mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.

