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IŠSILAVINIMAS

MOKSLO LAIPSNIS

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS
MOKSLO SRITIS
MOKSLO KRYPTIS

1992–1999 m. Vytauto Didžiojo universitete parengta
daktaro disertacija ir įgytas filologijos mokslų daktaro
laipsnis.
1978–1984 m. Lietuvių filologijos studijos Vilniaus
universitete.
Filologijos mokslų daktarė (PhD),
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų
fakulteto Lituanistikos katedros profesorė;
Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Humanitariniai mokslai
Filologija

Literatūros kritika, Lietuvių literatūra: sovietmetis ir
egzilis, Populiarioji literatūra, Literatūra, reklama ir
medijos (bakalaurams);
Literatūros kritika: teorija ir praktika, Kultūrinė
žiniasklaida (magistrantams).
Išeivijos literatūra ir kultūra, literatūros kritika, populiarioji
MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS
kultūra.
2009–2016 m. rugsėjo mėn. Vytauto Didžiojo universiteto
ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA
Lietuvių literatūros katedros vedėja.
2002–2015 m. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių
literatūros katedros docentė.
2001–2002 m. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių
literatūros katedros lektorė.
1999–2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių
literatūros katedros vyr. asistentė.
Nuo 2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos
studijų centro vyresnioji mokslo darbuotoja.
1997–2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos
studijų centro mokslo darbuotoja.
lietuvių kalba – gimtoji;
KALBOS
vokiečių, rusų kalbos – gerai;
anglų kalba – pakankami skaitymo ir rašymo įgūdžiai
2010–2012 m. LMT projekto „Lietuvių egzodo paveldo
DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE
likimai“ vadovė ir vykdytoja.
IR LIETUVOS PROJEKTUOSE
2012 m. LMT projekto „B. Vaškelio knygos Žvilgsnis iš
atokiau. III parengimas ir leidyba“ vadovė ir vykdytoja.
2012–2014 m. projekto „Lituanistikos (Baltistikos) centrų,
lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo institucijų
bendradarbiavimo stiprinimas“. (Nr.VP1-2.2-ŠMM-08-VDĖSTOMI DALYKAI

LAIMĖTI GRANTAI IR
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/
EKSPERTAVIMAS

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE
KI

KITA INFORMACIJA

02-006) dalyvė.
2014 m. Lietuvos kultūros tarybos projekto „DP: Dievo
paukšteliai“ vadovė ir vykdytoja.
Lietuvos mokslo tarybos ekspertė.
Lituanistikos tradicijų ir paveldo išsaugojimo komisijos
narė prie LR Seimo.
Tarptautinės „Lituanistikos“ duomenų bazės ekspertė.
Unesco programos „Pasaulio atmintis“ ekspertė.
K. Būgos stipendijos prie LR Švietimo ir mokslo
ministerijos narė.
Stažuotės:
1996 m. stažuotė Illinojaus universiteto Lituanistikos
katedroje Čikagoje
2000 m. stažuotė Lituanistikos tyrimų ir studijų centre
Čikagoje
2009 m. stažuotė Illinojaus universiteto Lituanistikos
katedroje Čikagoje
2011 m. stažuotė Helsinkio universitete
2013 m. stažuotė Peterburgo universiteto Baltistikos centre
2014 m. stažuotė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
Čikagoje.
Tarptautinės lyginamosios literatūros asociacijos narė
Konferencijos 2012–2016 m.:
1. Kuizinienė, Dalia. Siurrealistinė apokalipsės vizija
ankstyvojo lietuvių egzilio literatūroje ir dailėje.
Tarptautinė mokslinė konferencija „The Apokalypse and
the Ends of the Worlds. Perspektives of Baltic Philology
III“. Lenkija, Poznanė, 2016 m. birželio 16-17 d.
2. Kuizinienė, Dalia. R. Šilbajorio literatūros kritika: tarp
metodologijos
ir
poetinės
metaforos.
Mokslinė
konferencija
„Orientaciniai
žaidimai
kintančiuose
literatūros laukuose: lietuvių literatūros kritikos dabartis,
istorija ir teorija“. Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, Vilnius, 2016 m. lapkričio 25 d.
3. Kuizinienė, Dalia. Tarp refleksijos ir nuotykio: lietuvių
migrantų pasakojimai. Mokslinė konferencija „Diasporos ir
migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir
tarpdalykiniai tyrimai“. Lietuvių išeivijos institutas,
Kaunas, 2016 m. balandžio 14 d.
4. Kuizinienė, Dalia. Antanas Vaičiulaitis ir Jurgis Jankus:
du amžininkai, du pasakojimų būdai. Mokslinė
konferencija „XXI amžiaus novelistikos kontūrai“. LEU,
Vilnius, 2016 m. gruodžio 1 d.
5. Kuizinienė, Dalia. Išėjusiems negrįžti: pasitraukimo iš
Lietuvos tema lietuvių išeivių tekstuose. Lietuvių kultūros
instituto ir VDU Lietuvių išeivijos instituto tarptautinė
konferencija „Didysis lietuvių tautos egzodas 1944 m:
priežastys ir pasekmės“. Vokietija, Hiutenfeldas, 2014 m.
rugsėjo 27 d.

6. Kuizinienė, Dalia. Pasitraukimo iš Lietuvos tema
lietuvių memuaruose ir grožinėje literatūroje. JAV,
Balzeko lietuvių kultūros muziejus, 2014 m. lapkričio 15 d.
7. Kuizinienė, Dalia. Kintanti lietuviškoji tapatybė
naujausioje svetur rašytoje lietuvių prozoje. Hamburgo
lietuvių konferencija, skirta naujausiai lietuvių literatūrai.
Hamburgas, Vokietija, 2014 m. sausio 18 d.
8. Kuizinienė, Dalia. Santykis su vieta naujausioje lietuvių
migrantų literatūroje. Tarptautinė mokslinė konferencija
„Vietos genijus – asmenybė ir kūryba kaip erdvės
vaizdinys“. Vilniaus universitetas, 2014 m. gegužės 17 d.
9. Kuizinienė, Dalia. Išeiviškosios būties ir buities
refleksija Alg. Landsbergio prozoje. Išėjusiems atminti: M.
Katiliškis, I. Meras, Alg. Landsbergis. Vilnius, LLTI, 2014
m. spalio 8 d.
10. Kuizinienė, Dalia. M. Katilškio novelistika: tradicijos ir
modernybės sandūra. Mokslinė konferencija „Marius
Katiliškis: kūryba, istorijos laikas ir šiandienos atmintis“.
Pasvalys, M. Katiliškio biblioteka, 2014 m. gruodžio 3 d.
11. Kuizinienė, Dalia. Lituanistikos katedra Čikagoje:
istorija ir dabartis. Tarptautinė konferencija „Baltistikos
centrai ir Lietuva: Baltistika pasaulio kontekste“. Lietuvos
edukologijos universitetas, Vilnius, 2013 m. vasario 21-22
d.
12. Kuizinienė, Dalia. Karo refleksija ankstyvojoje egzilio
literatūroje. Tarptautinė konferencija „Karo patirtys
literatūroje ir mene“. Lietuvos edukologijos universitetas,
Vilnius, 2013 m. gruodžio 6 d.
13. Kuizinienė, Dalia. Tapatybės trajektorijos naujausioje
lietuvių literatūroje. Tarptautinė vaizdo konferencija
„Baltistikos kalbos ir literatūros istorijoje ir šiuolaikiniame
pasaulyje“. Valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas,
Maskva, 2013 m. lapkričio 7-9 d.
14.
Kuizinienė,
Dalia.
Baltiškosios
tapatybės
transformacijos šiuolaikinėje lietuvių ir latvių literatūroje ir
dailėje. Tarptautinis baltistų seminaras „Literatūros salos,
kultūros archipelagai: baltistika be sienų“. LLTI, Vilnius,
2013 m. rugsėjo 13-14 d.
15. Kuizinienė, Dalia. Naujosios lietuvių literatūros
įvairovė: gyvenimo svetur patirtys, praradimai ir atradimai.
Konferencija „Išeivijos kūrėjų ir Lietuvos kultūros
santykis“. Londonas, Didžioji Britanija, 2012 m. rugsėjo 8
d.
16. Kuizinienė, Dalia. Konrado kavinė: nuo praeities
kultūros simbolio iki stereotipo. Tarptautinė konferencija
„Kavinės fenomenas kultūroje“. Šiaulių universitetas, 2012
m. gegužės 17 d.
17. Kuizinienė, Dalia. Kultūros refleksija K. Ostrausko
tekstuose.
K. Ostrausko
provokacijos.
Lietuvos
edukologijos universitetas, 2012 m. rugsėjo 26 d.
18. Kuizinienė, Dalia. Jono Meko tekstai: tarp poetinės
prozos ir naratyvinės poezijos. Konferencija „Mano namai

– kultūra“. VDU, Kaunas, 2012 m. lapkričio 29 d.
19. Kuizinienė, Dalia. Maironio patriotinės poezijos
refleksija lietuvių išeivijos kritikoje. Tarptautinė mokslinė
konferencija „Maironis ir jo epocha“. Kaunas, 2012 m.
lapkričio 16 d.

