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GIMIMO DATA

1956-07-21

KONTAKTAI

g.kazlauskiene@hmf.vdu.lt

IŠSILAVINIMAS

2008

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) atlikta
habilitacijos procedūra

1993

Lietuvos
mokslo
mokslo laipsnį –
daktarė

1989

Vilniaus universitete apginta disertacija ir
įgytas filologijos mokslų kandidatės laipsnis

1984–1987

Aspirantūros
studijos
Lietuvos
Mokslų
Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros
institute

1974–1978

Lietuvių kalbos ir literatūros studijos Šiaulių
pedagoginiame institute (lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojo kvalifikacija)

taryba
nostrifikavo
humanitarinių mokslų

MOKSLO LAIPSNIS

Etnologijos mokslų daktarė su habilitacijos procedūra (VDU)

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

VDU, Kultūrų studijų ir etnologijos katedros profesorė

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Etnologija

DĖSTOMI DALYKAI

Tautosaka, Lietuvių sakytinė tautosaka, Lietuvių dainuojamoji
tautosaka, Mokslinių darbų rašymo metodika, Lietuvių
etnologijos istoriografija, Etnologijos priešdiplominė praktika
(bakalaurams).
Šiuolaikinio folkloro teorija ir tyrimai, Mitas žodinės kūrybos
istorijoje, Lietuvos etninių grupių kultūra (magistrantams).
Etnologijos tyrimų metodologija, Etnologijos teorijos, Mito
modeliai (doktorantams).

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

Tradicinė ir šiuolaikinė tautosaka, vaikų literatūra, tautosakos
ir literatūros ryšiai, lyčių studijos

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

1979-1991 – dėstytoja Šiaulių pedagoginiame institute
1978-1979 – mokytoja Naujosios Akmenės 2-ojoje vid.
mokykloje.

KALBOS

Lietuvių – gimtoji;
rusų – puikiai;
anglų – patenkinamai;
latvių – pagrindai.

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE
IR LIETUVOS PROJEKTUOSE

2012–2013 m. Europos socialinio fondo agentūros remiamas
projektas „Istorijos, Etnologijos, Filosofijos ir Politikos mokslų
krypties pirmosios pakopos studijų pakopos programų
atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“, vykdytoja.
2011–2013 m. LMT remiamas mokslinių tyrimų projektas
„Šiuolaikinis moksleivių folkloras“, vykdytoja.
2013 m. projektas „Lituanistikos (baltistikos) centrų,
bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VPI-2.2-ŠMM-08-02-006),
vykdytoja.
2013 m. projektas „Integruoto modelio, skirto užsienyje
gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių
vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir
specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas
(Lituanistinis modelis)“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006),
vykdytoja.
2008–2010 m. Lietuvos valstybinio mokslų ir studijų fondo
remiamas projektas „Tradicijų tęstinumas ir kaita
šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas“,
vykdytoja.

LAIMĖTI GRANTAI IR
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/
EKSPERTAVIMAS

LMT tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.
Stažuotė
(2013).

Sankt-Peterburgo

valstybiniame

universitete

Stažuotė Europos universitete Sankt-Peterburge (2011).
NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

IBBY (The International Board on Books for Young People)
narė.
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos narė.

KITA INFORMACIJA

Išleistos knygos:
Kolektyvinė monografija „Šiuolaikinis moksleivių folkloras“,
2013 (bendraautorė).
Mokomoji knyga „Lithuanian Narrative Folklore“, 2013.
Mokomoji knyga „Lietuvių poezija
tendencijos“, 2008 (bendraautorė).

vaikams:

raidos

Monografija „Mitas – tautosaka – vaikų literatūra“, 2007.
Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams „Lietuvių tautosaka.
Įvadas“, 2005.
Paskelbta apie 100 mokslinių publikacijų (straipsnių, šaltinių
publikacijų, recenzijų).
Skaityta virš 60 pranešimų mokslinėse konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje.

