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GIMIMO DATA 1971 m. birželio 10 d. 

KONTAKTAI (telefonas, el. paštas) l.anglickiene@hmf.vdu.lt 

IŠSILAVINIMAS 1989-1993 Studijos Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakultete. Įgytas 
etnologijos ir folkloristikos bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis. 

 1993-1995 Studijos Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakultete. Įgytas magistro 
kvalifikacinis laipsnis (specializacija - lietuvių 
etninė kultūra). 

 1995-2000 VDU etnologijos krypties doktorantūra. 2000 m. 
apginta humanitarinių mokslų etnologijos 
krypties daktaro disertacija (tema "Kitataučiai 
lietuvių folklore"). 

 2009 VDU suteiktas docento pedagoginis laipsnis. 

MOKSLO LAIPSNIS Humanitarinių mokslų daktarė 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 
PAREIGOS 

Vytauto Didžiojo universiteto  

Humanitarinių mokslų fakulteto  

Kultūrų studijų ir etnologijos katedros vedėja ir docentė 

MOKSLO SRITIS Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS Etnologija 

DĖSTOMI DALYKAI Bakalaurams: Etninė materialinė kultūra; Lietuvių etnologijos 
istoriografija; Slavų tautosaka; Tradicinė gyvensena Baltijos 
regione; Etniniai procesai Baltijos regione; Paribio kultūrų 
studijos; Kasdienybės antropologija. 

Magistrantams: Lietuvos etninių grupių kultūra, Europos 
materialinė kultūra, Etnokultūrinių projektų valdymas. 

Doktorantams:  Etniniai procesai 

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS šiuolaikinis folkloras, šiuolaikinė etnologija, etniniai stereotipai  

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA 2001-2007  VDU Kultūros tyrimų centro mokslo darbuotoja. 

KALBOS Lietuvių – gimtoji; 

Anglų, rusų – l. gerai; 

Vokiečių, ispanų, lenkų, lotynų – pagrindai. 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE 
IR LIETUVOS PROJEKTUOSE 

2001-2002 “Lietuvos jaunimo avangardo kultūros idėjų ir 
formų raida vėlyvojo modernumo kultūros kontekste (1960-



2000)“ vykdytoja (rėmėjas – Atviros Lietuvos fondas. Projekto 
vadovė E. Kiškina). 

2005–2006 VDU Kultūros tyrimų centro koordinuojamame 
projekto „Visuomenė ir gyvenimo stiliai: socialinės harmonijos 
link“ vykdytoja (rėmėjas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų 
fondas. Projekto vadovė E. Kiškina). 

2006–2007 VDU Kultūros tyrimų centro koordinuojamo EK 
6-osios bendrosios programos projekto „Society and 
Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through 
Knowledge of Subcultural Communities” vykdytoja (rėmėjas - 
Europos Komisija. Projekto vadovė E. Kiškina). 

2006-2007 VDU Kultūros tyrimų centro koordinuojamo 
projekto „Socialinių grupių identitetų tyrimų bei studijų plėtra“ 
(rėmėjas – Europos socialinis fondas) vykdytoja. 

2008-2010 VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros 
koordinuojamo mokslinių tyrimų projekto „Tradicijų 
tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir 
sisteminimas“, vykdomo pagal prioritetinę Lietuvos mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptį ”Tautinio identiteto 
išsaugojimas globalizacijos sąlygomis“, vadovė (rėmėjas - 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas ir Lietuvos 
mokslo taryba). 

2011–2013 VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros 
koordinuojamo mokslinių tyrimų projekto „Šiuolaikinis 
moksleivių folkloras“, vykdomo pagal Nacionalinę 
lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą, vadovė 
(rėmėja - Lietuvos mokslo taryba). 

2013-2014 „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos 
plėtra (SKAR_2)“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002) projekto 
vykdytoja. 

2011-2013 „Istorijos, Etnologijos, Filosofijos ir Politikos 
mokslų krypties pirmosios pakopos studijų programų 
atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ (rėmėjai – Europos 
socialinis fondas, Švietimo ir mokslo ministerija) vykdytoja. 

2011-2013 Lietuvių kalbos instituto koordinuojamo projekto 
„Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo programos įgyvendinimas“ (rėmėjas – Europos 
socialinis fondas) vykdytoja. 

2006-2013 „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ - 9 
studentų praktikos vadovė (rėmėjas - LMT). 

2012-2014 projekto  „Lituanistikos (baltistikos) centrų, 
lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimo stiprinimas“ vadovė. Rėmėjas – Europos 
socialinis fondas ir Švietimo ir mokslo ministerija.  

LAIMĖTI GRANTAI IR 
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS / 
EKSPERTAVIMAS 

2004 m.  Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos skirta 
Lietuvos Respublikos jaunųjų mokslininkų valstybinė 
stipendija. 

Stažuotės ir mainų programos: 

2009 m.  stažuotė Estijos literatūros muziejuje (Tartu); 

2011 m.   stažuotė Europos universitete Sankt 



Peterburge (Rusija); 

2013 m.  vizitas pagal Erasmus mainų programą 
Hacettepe universitete (Turkija); 

2014 m.  vizitas Sankt Peterburgo valstybiniame 
universitete (Rusija) pagal dėstytojų mainų programą; 

2014 m.   vizitas Tasmanijos universitete (Australija) 
pagal dėstytojų mainų programą; 

2014 m.  vizitas Poznanės A. Mickevičiaus universitete 
(Lenkija) pagal dėstytojų mainų programą; 

2015 m.  vizitas pagal Erasmus+ mainų programą 
Telemark universitete (Norvegija). 

Ekspertavimas: 

2003-2008  Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo 
ekspertė. 

Nuo 2009 m. Lietuvos mokslo tarybos ekspertė. 

2011 m. Rekomendacijų darželių ir pradinių mokyklų 
pedagogams dėl etnokultūrinio ugdymo (Mokytojo knyga) 
rengimo grupės narė (veiklos koordinatoriai - Lietuvių etninės 
kultūros draugija prie Lietuvos Respublikos seimo ir ŠMM 
Ugdymo plėtotės centras). 

2011 m. Etninės kultūros ugdymo programos 5-12 
klasėms rengimo grupės narė (veiklos koordinatoriai- Lietuvių 
etninės kultūros draugija prie Lietuvos Respublikos seimo ir 
ŠMM Ugdymo plėtotės centras). 

2011-2014 Tarptautinės mokslinės duomenų bazės 
„Lituanistika“ ekspertė. 

2013-2014 Etnologijos ir folkloristikos studijų krypties 
aprašo rengimo grupės narė (aprašai rengiami pagal SKVC 
koordinuojamą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų 
sistemos plėtra (SKAR-2)“. Prieiga per internetą: 
http://www.skvc.lt/content.asp?id=812 

Nuo 2014 Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos 
pirmininko pavaduotoja. 

KITA INFORMACIJA Publikuota: 

2 monografijos (viena su bendraautoriais), 3 metodinės 
priemonės (viena su bendraautoriais), 35 moksliniai 
straipsniai bei apie 20 mokslo populiarinimo straipsnių 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Danijoje, 
Vengrijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje. 

Dalyvavimas konferencijose: 

Skaityti pranešimai virš 50 konferencijų, tarp jų tarptautinėse 
konferencijose Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, 
Vengrijoje, Slovakijoje, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, 
Rusijoje ir t.t. 

 

http://www.skvc.lt/content.asp?id=812

