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IŠSILAVINIMAS

1994 – 2000

Vytauto
Didžiojo
universiteto
ir
Lietuvos istorijos instituto etnologijos
krypties doktorantūros studijos, įgytas
humanitarinių
mokslų
srities,
etnologijos krypties mokslų daktarės
laipsnį (07H).

1993 – 1994

Istorijos
studijos
Vilniaus
pedagoginiame universitete (istorijos
magistro kvalifikacinis laipsnis).

1988 - 1993

Istorijos
studijos
Vilniaus
pedagoginiame universitete (istorijos
mokytojos,
auklėjamojo
darbo
metodininkės bakalauro kvalifikacinis
laipsnis).

MOKSLO LAIPSNIS

Etnologijos mokslų daktarė (07H)

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakulteto
Kultūrų studijų ir etnologijos katedros lektorė

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Etnologija ir folkloristika

DĖSTOMI DALYKAI

Lietuvių tautodailė, Lietuvių liaudies kostiumas, Kaimo
bendruomenės istorija, Turizmas ir paveldas Baltijos regione,
Miesto etnologija.

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

Kūno estetiškumas kaimo kultūroje, etniniai, kultūriniai
stereotipai, lokaliniai tapatumai, paveldas, klasikinė ir
šiuolaikinė tautodailė.

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

2001 – 2015 lektorė VDU Etnologijos ir folkloristikos
katedroje (nuo 2013 m. pervadinta Kultūrų studijų ir
etnologijos katedra).

KALBOS

Lietuvių – gimtoji;
rusų – puikiai;
anglų, vokiečių – pagrindai.

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE
IR LIETUVOS PROJEKTUOSE

2012 - 2014

Projektas „Lituanistikos (baltistikos)
centrų, lietuvių bendruomenių ir
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo
stiprinimas“
vykdytoja.
Rėmėjas
–
Europos
socialinis fondas ir LR Švietimo ir
mokslo ministerija.

2012 - 2014

LMT
remiamo mokslinių tyrimų
projekto „Kalendorinių švenčių (re-)
konstrukcijų santykio su lietuvių
tapatumu tyrimai“ vykdytoja.

LAIMĖTI GRANTAI IR
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/
EKSPERTAVIMAS

2011-2013

Projektas
„Istorijos,
Etnologijos,
Filosofijos ir Politikos mokslų krypties
pirmosios pakopos studijų programų
atnaujinimas
ir
tarptautiškumo
didinimas“
(rėmėjas
–
Europos
socialinis fondas, Švietimo ir mokslo
ministerija) vykdytoja.

2011- 2013

LMT
remiamo mokslinių tyrimų
projekto „Šiuolaikinės miesto kultūros
tyrimas“
vykdytoja.
Rėmėjas
–
Lietuvos mokslo taryba.

2014.05.11-19 d.d., stažuotė Latvijos universitete pagal
projektą (Ryga, Latvijos respublika). "Lituanistikos
(baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas".

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos narė

KITA INFORMACIJA

Svarbiausios konferencijos:
2014.04.21
d.,
tarptautinė
mokslinė
konferencija
„Regionas: istorija, kultūra, kalba“. Skaitytas pranešimas
Kalendorinės šventės ir jaunimo lokalinis tapatumas.
Šiaulių universitetas. Šiaurės Lietuvos tyrimų centras.
2013.11.22 d., tarptautinė mokslinė konferencija "Antrojo
miesto fenomenas: teorija, istorija, pasakojimai". Skaitytas
pranešimas Mažosios medinės architektūros paminklai
Kauno mieste: vietos ir reikšmės. VDU, Kaunas.
2013.09.20 d. mokslinė konferencija "Šiuolaikinės miesto
kultūros tyrimai". Skaitytas pranešimas Lietuviškas
suvenyras Kauno mieste. VDU, Kaunas.
2012 m., tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernumo
dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“. Skaitytas
pranešimas Kaimynai ir kaimynystė daugiabučiuose.
Klaipėda. Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų
fakultete.
2010 m., konferencija “Tradicijos ir modernumo dermė,
priešprieša, raidos perspektyvos”. Klaipėda. Klaipėdos
universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Baltistikos
centras. Skaitytas pranešimas Šiandieninė amatininko ir
liaudies menininko samprata tradicijos kontekste.
2010.10.08 d., tarptautinė konferencija “Etnologija: istorija,
dabartis ir perspektyvos”. Vilnius. Lietuvos istorijos
institutas, Etnologijos skyrius. Skaitytas pranešimas
Liaudies meno samprata šiandienos visuomenėje.
2010 m., konferencija „Šiuolaikinio folkloro tyrimų patirtis ir
perspektyvos“. Kaunas. VDU. Skaitytas pranešimas
Tautodailės medžiaga VDU Etnografijos ir folkloristikos
katedros rankraštyne. (kartu su D. Senvaityte ir L.
Anglickiene).
2009.01.8-9 d.d, konferencija “Kūryba kaip kartotė:
Liaudies meno tėkmė”. Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas. Vilnius. Skaitytas pranešimas Kūryba kaip
saviraiška ir kasdienybė.
2009.06. 17 – 19 d. d., tarptautinė konferencija “Grožio

fenomenas ir jo horizontai”. Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas. Vilnius. Skaitytas pranešimas Fizinis
grožis ir jo ženkliškumas XIX a. pab. – XX a. pirmosios
pusės lietuvių kaimiškoje kultūroje.
2009.11.12 d., konferencija “Folkloro archyvai ateičiai:
skaitmeninimas, kaupimas ir sisteminimas”. Vilnius.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Skaitytas
pranešimas Vytauto Didžiojo universiteto Šiuolaikinio
folkloro elektroninis archyvas (kartu su G. Barkauskaite, D.
Senvaityte).

