
Asija Kovtun 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas 

 

GIMIMO DATA 1947-11-21 

KONTAKTAI  El. paštas: a.kovtun@hmf.vdu.lt 

IŠSILAVINIMAS 1977–1984 m. Vilniaus universitete eksternu parengta 
ir apginta daktaro disertacija. 

1965–1970 m. rusų kalbos ir literatūros studijos 
Vilniaus universitete, Istorijos-Filologijos fakultete. 

MOKSLO LAIPSNIS Filologijos mokslų daktarė (PhD)  

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 
PAREIGOS 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto Lietuvių literatūros katedros profesorė. 

MOKSLO SRITIS Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS Filologija 

DĖSTOMI DALYKAI Literatūros stiliai ir žanrai, Slavų literatūros 
transformacijos (bakalaurams);  

Modernizmo ir postmodernizmo srovės 
(magistrantams); 

Šiuolaikinės literatūros teorijos ir metodologijos 
(doktorantams). 

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS  Slavų literatūros, rusų literatūros filosofija, lietuvių-rusų 
literatūriniai ryšiai, komparatyvistiniai modernizmo 
tyrimai. 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA Nuo 2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių 
literatūros katedros profesorė. 

1996–2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių 
literatūros katedros docentė, Č. Milošo slavistikos 
centro vyr. mokslo darbuotoja, centro vadovė. 

1970–1996 m. Vilniaus universiteto Kauno 
humanitarinio fakulteto dėstytoja, vyr. dėstytoja, 
docentė. 

1989–1992 m. Vilniaus universiteto Kauno 
humanitarinio fakulteto Rusų kalbos ir literatūros 
katedros vedėja. 

KALBOS Rusų – gimtoji; 

lietuvių – puikiai; 

anglų – gerai; 

ukrainiečių – pagrindai. 

mailto:a.kovtun@hmf.vdu.lt


DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE IR 
LIETUVOS PROJEKTUOSE 

„Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo 
tobulinimas skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP Studijos)“, 
projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-012. 

Tarptautinis projektas reg. Nr. 702Гр/II-355-11. Fondas 
“Russkij mir”, Rusijos federacijos ambasada Lietuvos 
respublikoje. Konkursas “Rusų kalba”, skirtas F. 
Dostojevskio gimimo 190-mečiui ir M. Lomonosovo 
300-mečiui gimimo paminėti. 2010 – 2011 m. projekto 
vykdytoja. 

KITA INFORMACIJA Konferencijos 2011–2015 m.: 

1. Pranešimas „Поль де Ман: дискурс перехода в 
литературной теории.“ Международная 
конференция „Контакты и конфликты”, Шуменский 
университет им. Епископа Константина 
Преславского Болгария, Шумен, 21–22 мая 2014 г.  

2. Pranešimas „Текстуальность тела: Осип 
Мандельштам и Чеслав Милош.“ Tarptautinė 
mokslinė konferencija „VIETOS GENIJUS – asmenybė 
ir kūryba kaip erdvės vaizdinys“", Vilnius, 2014 m. 
gegužės 8 d. 

3. Pranešimas „О концептах разум и сознание в эссе 
Чеслава Милоша Придорожная собачонка“. 
Tarptautinė konferencija „Česlovas Milošas Rusijoje“, 
Sankt-Peterburgas, 2013 m. gruodžio 3–4 d. 

4. Pranešimas „Русская и литовская свадебная 
обрядовая песня: семантические контуры картины 
мира“. Tarptautinė vaizdo konferencija „Baltų kalbos ir 
literatūra istorijoje ir šiuolaikiniame pasaulyje“, 
Valstybinis M. Lomonosovo universitetas, Maskva, 
2013 m. lapkričio 7–9 d. 

5. Pranešimas „Семантические обоснования 
сопоставления литовского и русского обряда.“ 
Международная научная конференция „Человек в 
пространстве языка“, Vilniaus universiteto Kauno 
humanitarinis fakultetas, Kaunas, 2012 m. gegužės 
18–19 d.  

6. Pranešimas „Семантические контуры 
традиционной формулы в обрядовом тексте.“ 
Tarptautinė mokslinė konferencija „IV Калдобовские 
чтения“, Казахский национальный университет Аль 
Фараби, 2012 m. gruodžio 7 d.  

7. Pranešimas „Vertimas kaip genius loci projekcija.“ 
Tarptautinė mokslinė konferencija „VIETOS GENIJUS 
– asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys“, Vilniaus 
universitetas, 2012 m. rugsėjo 27–30 d.   

8. Pranešimas „Структура временной организации 
русской и литовской свадебной обрядовой песни.“ 
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 
„Филология, искусствоведение и куьтурология: 
современные проблемы и тенденции развития“, НП 
„Сибирская ассоциация консультантов“, 



Новосибирск, 2012 m. birželio 18 d.  

9. Pranešimas „Česlovas Milošas – Polis de Manas: 
apie žodžio mitologizaciją.“ Tarptautinė mokslinė 
konferencija „Nuo poetinės piligrimystės – iki tėvynės 
ieškojimo: A. Mickevičius, O. Milašius, Cz. Milosz“, 
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2011 m. 
gegužės 6–7 d.  

10. Pranešimas „Геокультурный образ Кядайнского 
края и его интерпретация.“ Tarptautinė mokslinė 
konferencija „P. Stolipino fenomenas dviejų kultūrų 
istorijoje“, Vilnius, 2011 m. rugsėjo 7–11 d. 

11. Pranešimas „Семантика пространства в романе 
Чеслава Милоша Долина Иссы.“ Tarptautinė 
mokslinė konferencija „IV Калдобовские чтения“, 
Казахский национальный университет Аль Фараби. 
2 декабря 2011 г. 

12. Pranešimas „Kitakalbių mokslininkų 
saviidentifikacija Lietuvos universitete: Mykolas 
Banevičius.“ Tardalykinė mokslinė konferencija 
„Regioninės kultūros mitas: Kauno riboženkliai“, 
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2011 m. 
balandžio 29 d. 

 


