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Vardas, pavardė Karina Račaitytė
Telefono 
numeris

+370 671 36098

El. paštas            karina.racaityte@gmail.com
Išsilavinimas   2009 – 2013 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, 

Kultūrų studijų ir etnologijos katedra.
Pabaigta etnologijos studijų programa, įgytas etnologijos ir folkloristikos bakalauro 
laipsnis.
2013 – 2015 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, 
Kultūrų studijų ir etnologijos katedra.
Pabaigta lyginamųjų kultūrų studijų programa, įgytas etnologijos ir folkloristikos 
magistro laipsnis.
Baigiamojo darbo tema: „Kultūrinės ir socialinės aplinkos įtaka renkantis studijas 
užsienyje“, darbo vadovas: doc. dr. Egidija Kiškina
2011 – 2015 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, 
Socialinio darbo katedra.
Pabaigta socialinio darbo gretutinių studijų programa, įgyta socialinio darbuotojo 
kvalifikacija.
Baigiamojo darbo tema: „Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys siekiant 
išvengti diskriminavimo dėl amžiaus“, darbo vadovas: dr. Laura Varžinskienė
2017 – 2021 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, 
Kultūrų studijų katedra. 
Etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijos. 
Disertacijos tema: „Kauno gyventojų tapatybė: atmintis XX a. vid. - XXI a. pr.  
naratyvuose“
Vadovas: doc. dr. Rasa Račiūnaitė - Paužuolienė
2021 – 2022 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija.
Profesinės pedagogikos studijos

Darbo patirtis 2015 m. spalis - 2016 m. rugsėjis. UAB „SS leidyba“. Pareigos – žurnalistė. Veikla: 
pažintinių bei publicistinių tekstų kūrimas ir parengimas, interviu su pašnekovais 
atlikimas
2016 m. lapkritis –2018 m. kovas. VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“. Pareigos - gidų 
kursų koordinatorė. Veikla: darbas su gidų kursų lankytojais ir rengėjais, 
įgyvendinimo proceso organizavimas
2016 m. gruodis – 2017 m. birželis. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 
Pareigos – ekspozicijų konsultantė. Veikla: lankytojų konsultavimas apie 
vykstančius renginius, parodas bei ekspozicijas, ekskursijų bei edukacinių 
užsiėmimų vedimas
2017 m. birželis – 2018 m. rugsėjis. VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“, pareigos: gidas -
edukatorius. Veikla: ekskursijų bei edukacinių užsiėmimų parengimas ir vedimas

Papildomas 
išsilavinimas

2016 – 2017 m. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Pabaigta 
kelionių agento profesinio mokymo programa. Įgyti gebėjimai: reklamuoti ir 
parduoti turizmo paslaugas, tvarkyti paslaugų pardavimo dokumentus ir apskaitą 
remiantis galiojančiais teisės aktais, lietuvių ir užsienio kalbomis konsultuoti 
klientus
2017 m.  VŠĮ „Kauno tvirtovės regioninis parkas“ ir VDU Švietimo studijų centro 
rengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Kauno tvirtovės gidų kursai“. 
Įgyti gebėjimai dalintis žiniomis apie Kauno pilies, miesto bei tvirtovės įtvirtinimų 
raidą ir architektūros ypatumus; gebėjimai parengti ir realizuoti ekskursijų planą, 
parinkti ekskursijos maršrutą ir dėstomas temas pagal skirtingų šalių turistų 
interesus ir kultūrines nuostatas



Papildomi 
mokymai

2017 m. rugpjūčio 22-29 d. dalyvauta Politikos tyrimų ir analizės instituto bei 
Norvegijos Vestfold fylkeskommune organizuotuose mokymuose su jaunimu 
dirbantiems specialistams „TC Youth Friendly Services“.  Mokymai buvo pagal ES 
Erasmus + KA2 programą „Mobility of Youth Workers“. Įgyti gebėjimai: amžiaus 
psichologijos pagrindai, susipažinta su jaunimui aktualiomis problemomis, mokytasi
kurti dalyvavimu bei sprendimų priėmimu pagrįstas praktines programas, dalintis 
jaunimo įgalinimo bei įtraukimo į veiklą metodais bei naudoti interaktyvius 
įrankius; apsibrėžti bei palaikyti jaunimui draugiškų paslaugų standartus. Mokymai 
vyko anglų kalba. 
2018 m. rugsėjo 17 – 21 d. dalyvauta Politikos tyrimų ir analizės instituto bei 
Norvegijos „Medvirkningsagentene“ organizuotoje edukacinėje išvykoje "Culture 
heritage and youth work" („Kultūros paveldas ir darbas su jaunimu“), skirtoje 
specialistams, dirbantiems su jaunimu. Mokymų tema: jaunimo įsitraukimas į 
kultūrinę veiklą, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo šiame procese, darbas su 
jaunimu Europoje bei Skandinavijos šalyse. Išvykos metu lankytasi Norvegijos 
pietryčių regiono universitete (University of South-Eastern Norway) bei dalyvauta 
paskaitoje, aplankyta Horten miesto savivaldybė, Tønsberg  jaunimo reikalų centras 
(Tønsberg Youth Office), Tønsberg Raudonojo kryžiaus (Røde Kors) centras, 
susipažinta su edukacine ir socialine veikla jaunimo klube „Haugar Rock“ bei Eik 
jaunimo centre (Eik Youth Center). Mokymai buvo pagal ES Erasmus + KA2 
programą "Youth worker training: Nordic approach". 
2019 vasario 14 d. dalyvauta Kauno technologijos universiteto bibliotekos rengtuose
praktiniuose mokymuose doktorantams. Mokymų programa: mokslinės literatūros 
paieška, informacijos tvarkymo programa „Mendeley“, mokslinio straipsnio rašymo 
metodika: kaip parašyti gerą mokslinį straipsnį, mokslo vertinimas, kaip pasirinkti 
žurnalą publikavimui. Mokymus vedė dr. Gintarė Tautkevičienė, dr. Ieva 
Cesevičiūtė, dr. Andrius Kriščiūnas. Pažymėjimo Nr. SP90-19-052
2019 m. liepos mėn. 29 d. - rugpjūčio mėn. 2 d. dalyvauta tarptautinėje Oslo 
universiteto doktorantų vasaros mokykloje „Experimental Ethnography: Designs, 
Tactics, Collaborations“ (Liet. „Eksperimentinė etnografija: dizainas, taktika, 
bendradarbiavimas“), kuri vyko Norvegijos karalystėje, Osle, Oslo universitete. 
Vasaros mokykloje išklausytas dėstomas 8 ECTC kreditų vertės kursas. Mokymus 
vedė California Irvine universiteto (JAV)  (angl. University of California Irvine) 
profesorė dr. Kim Fortun. Praktinių užsiėmimų metu studentai mokėsi rašyti 
etnografinių tyrimų projektus, rinkti, analizuoti ir interpretuoti empirinius duomenis.
Nagrinėti duomenų saugojimo bei tyrimo etikos klausimai. Susipažinta su 
šiuolaikiniais skaitmeniniais įrankiais bei sistemomis, padedančioms atlikti 
etnografinį tyrimą.
2019 rugpjūčio mėn. 14-18 d. Latvijoje, Cėsyje, dalyvauta tarptautinėje doktorantų 
vasaros mokykloje „Baltic Summer School of Anthropology“, kurios tema - 
„PLAN-B: Horizontal Metropolis & Shrinking Society“ (liet. „Planas B: 
horizontalus metropolis ir  mažėjanti visuomenė“). Vasaros mokyklos organizatoriai 
- Latvijas Antropologu biedrība (liet. Latvijos antropologų asociacija), Baltic 
Summer School of Anthropology.  Mokymų metu buvo nagrinėjami Baltijos šalių 
Lietuvos, Latvijos, Estijos miestų demografinės bei kultūrinės kaitos klausimai, 
paskaitas skaitė šią sritį tyrinėjantys mokslininkai. 
2019 gruodžio mėn. 19-20 d. Latvijoje, Rygoje, dalyvauta tarptautiniame doktorantų
seminare „Capital, Ritual and Trauma“. Seminaro organizatoriai - Baltic Summer 
School of Anthropology, Tartu universitetas, Wenner-Gren Foundation. 
2020 m. birželio 25 – liepos 3 d. dalyvauta tarptautinėje doktorantų vasaros 
mokykloje „Heritage, Tradition, Identity. A Case Study of the Palio di Siena“, kuri 
vyko Italijoje, Siena mieste, Siena universitete (nuotoliniu būdu). Vasaros mokyklos 
organizatoriai: SIEF, Siena universitetas. Kursų vertė: 5 ECTS kreditai. Mokymų 



temos: Lyginamoji paveldo politikos antropologija, Siena miesto ir jos festivalio 
istorija, Palio ir Contrade sistemų etnografija, identitarinių praktikų ir politikų 
antropologija, kultūros politika, bendruomenės parama, vietinių reiškinių vertės 
sukūrimas ir įveiklinimas. Lauko tyrimų praktika: apsilankymai muziejuose ir 
Conrade bendruomenių patalpose, interviu su Palio ekspertais ir vadovais, focus 
grupės diskusija su Siena gyventojais ir Contrade nariais
2020 m. liepos 20-24 d. dalyvauta VDU doktorantų klubo organizuotoje vasaros 
mokykloje „Mokslinių projektų rengimas: būdai, formos ir iššūkiai“. Kursų vertė: 2 
ECTS kreditai. Mokymų temos: Projektų paraiškos galimiems finansuotojams: 
mokslinės idėjos naujumo ir inovatyvumo, galimo poveikio verslui ir visuomenei, 
projekto įgyvendinimo aspektų analizė ir susietų projektų paraiškų dalių parengimo 
ir ekspertavimo praktikumai. Ekonominė projektų dalis: biudžeto sudarymas, 
realizavimo iššūkiai, projektų konsorciumų sutarčių analizė. 
2020 m. rugsėjo 9 d. dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos rengtuose mokymuose, 
skirtuose stiprinti tyrėjų paraiškų rengimo ir projektų vykdymo įgūdžius. Mokymų 
vieta: J. Gruodžio g. 21. Pažymėjimo Nr. M-908. 
2020 m. gruodžio 15-17 d. dalyvauta Lietuvos rašytojų sąjungos organizuotuose 
mokymuose rašytojams (nuotoliniu būdu). Paskaitų temos: „Iššūkis: išleisti knygą“ 
(lektorė: literatūros projektų ekspertė Rūta Elijošaitytė – Kaikarienė);   
 „Autorių teisių apsauga: ką reikia žinoti rašytojams?“ (lektorė: autorių teisių 
ekspertė, advokatė Inga Lukauskienė); „Tarptautinės galimybės Lietuvos 
rašytojams“ (lektorė: Lietuvos kultūros instituto projektų vadovė Kotryna 
Pranckūnaitė). 
2021 m. birželio 28 d. - liepos 2 d. dalyvauta tarptautinėje vasaros mokykloje 
„Research and Speculations for the Soviet Modernist Residential Districts of 
Kaunas“. Vasaros mokyklos organizatoriai: KTU Statybos ir architektūros 
fakultetas, The Bartlett School of Architecture, Kaunas 2022 Europos kultūros 
sostinė

Kalbos įgūdžiai: Kalba Rašymas Kalbėjimas Supratimas
Anglų C2, labai 

geras
C2, labai 
geras

C2, labai 
geras

Rusų A2, pagrindai A2, pagrindai B2, vidutinis
Latvių A2, pagrindai A2, pagrindai B2, vidutinis

Darbo 
kompiuteriu 
įgūdžiai:

Puikiai dirbu su Microsoft Windows (98, XP, Vista, 7, 8, 10), Linux, Endless 
operacinėmis sistemomis, Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, 
Outlook kt.), Adobe ir Open Office paketu

Publikacijos: 1. Kūriniai (apsakymai) buvo publikuoti leidinyje “Kauno jaunieji: II knyga. 
Prozos almanachas” / parengė ir sudarė Petras Palilionis, Petras Venclovas. – 
Kaunas : Naujasis lankas, 2005. – 248p.

2. Taruškaitė [Račaitytė], K. 2019. Criteria for study choice in Great Britain: social 
and cultural aspects of the urban environment. Society and Culture. Collection of
articles, XXI, p. 260 – 271. Complier, editor-in-chief Arturs Medveckis. Liepaja:
LiePA, 2019. 336 p. 

3. Račaitytė, K. 2019. XX a. II pusės Kauno demografinės kaitos atspindžiai 
gyventojų pasakojimuose. Res Humanitariae, XXV (25), Klaipėda: Klaipėdos 
universitetas, 2019, p. 95–121. 

4. Račaitytė, K. 2021. XX a. Viešosios erdvės kauniečių atsiminimuose ir jų 
poveikis miesto gyventojų tapatybei. Lituanistica, t. 67, Nr. 3. (įteikta) 

5. Račaitytė, K. 2021. The identity of Kaunas inhabitants: the memories of three 
generations. Collection of articles of „Scholarly Readings of Young Historians 
VI“ (įteikta) 



Redaguoti 
leidiniai

VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“, redaguoti I-ojo, III-ojo, IV-jo fortų informacinių 
stendų tekstai

Dalyvavimas 
projektuose

Kultūros paveldo departamento finansuojamas projektas – leidinio „Kauno 
gynybinis paveldas“ parengimas spaudai. Pareigos – tekstų redaktorė. 2016 m., sut. 
nr. PL - 07
Parengtas ir įvykdytas Kultūros paveldo departamento dalinai finansuojamas 
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektas 
„Pėsčiomis po Kauno tvirtovę“. 2017 m., sut. nr. PN-31

Edukacinių 
programų 
pravedimas 
(pranešimų 
skaitymas, 
praktinių 
užduočių 
organizavimas 
didaktinės 
kvalifikacijos 
kėlimo 
renginiuose) 

1. 2018 sausio 30 d. skaityta paskaita tema „Miesto antropologija, mikrorajonų 
bendruomenės, vietos ir tapatybės kūrimasis“ (2 val.) Vytauto Didžiojo universiteto 
Edukologijos instituto kvalifikacijos tobulinimo programoje „Kauno tvirtovės gidų 
kursai“ (AIKOS kodas 211000347) 
2. 2019 m. kovo 12 d. skaityta paskaita tema „Daugiaprasmės miesto erdvės ir 
pasakojimai: Kauno tvirtovės atvejis“ (1 val.) 
bei surengtos dirbtuvės „Praktinės kultūros paveldo komunikacijos dirbtuvės“ (1 
val.) Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto kvalifikacijos tobulinimo 
programoje „Kauno tvirtovės gidų kursai“ (AIKOS kodas 211000347) 

Pranešimai 
konferencijose

1. 2014 m. gegužės 9 d.,Vytauto Didžiojo universitete,  XVIII respublikinėje 
studentų lituanistų mokslinėje konferencijoje literatūrologui Vytautui Kubiliui 
atminti, skaitytas pranešimas tema „Dangaus kūnai ir meteorologiniai reiškiniai 
tradicinėse lietuvių liaudies darbo ir vestuvinėse dainose“

2. 2014 m. lapkričio 6 d., Vytauto Didžiojo universitete, mokslinėje konferencijoje 
„Tarpdisciplininiai visuomenės grupių tyrimai“ skaitytas pranešimas tema „Ar 
"sąmoningas sapnavimas" gali būti grupės formavimosi priežastis?“

3. 2018 m. kovo 14-15 d. Latvijoje, Liepojos universitete skaitytas pranešimas 24-
ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aktualios problemos literatūros ir 
kultūros tyrimuose“ („Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”). 
Pranešimo tema: „Criteria of choosing the city to study in abroad: the influence 
of cultural environment”

4. 2018 m. gegužės 3-4 d. Vilniuje, Lietuvos istorijos institute, skaitytas 
pranešimas III nacionalinėje doktorantų konferencijoje “Veritas Ethnologica”. 
Pranešimo tema: “Kauno gyventojų tapatybė: atminties kaita XX a. vid. - XXI a.
pr.  naratyvuose. Teoriniai ir metodologiniai aspektai”

5. 2018 m. gegužės 7-8 d. skaitytas pranešimas seminare ir studentų doktorantų 
dirbtuvėse Thomas Hylland Eriksen vizito metu  Vytauto Didžiojo universitete.   
Pranešimo tema: “The identity of Kaunas inhabitants: the shift in memory 
during mid XX century – XXI century. Theoretical and methodological aspects 
of research”

6. 2018 m. gegužės 30 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete skaitytas 
pranešimas "Tapatybės samprata ir atmintis Lietuvos etnologiniuose tyrimuose" 
Vytauto Didžiojo universiteto doktorantų klubo organizuotoje tarpdisciplininėje 
jaunųjų tyrėjų konferencijoje „Nuo idėjų iki rezultatų“ 

7. 2018 m. rugpjūčio 29-31 d.  Estijoje, Tartu universitete skaitytas pranešimas 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Historical Approaches in Contemporary
Research Field: Making Connections“. Pranešimo tema – „The construction of 
images from the past in the stories of Kaunas districts residents: practical and 
theoretical aspects of research“ (liet. „Praeities vaizdinių konstravimas Kauno 
mikrorajonų gyventojų pasakojimuose: praktiniai ir teoriniai tyrimo aspektai“).

8. 2019 m. balandžio mėn. 14 -17 d. Ispanijos karalystėje, Santjago de 
Komposteloje,  Santjago de Kompostelos universitete skaitytas pranešimas 14-



ame tarptautiniame SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) 
kongrese „Track Changes: Reflecting on a Transforming World“ (sekcijoje 
(Nar03) - To narrate narrators: a "Making of" ). Pranešimo tema – „Narratives of
Soviet and Post-Soviet Spaces: a Case Study of Kaunas“ (liet. „Sovietinių ir 
postsovietinių erdvių naratyvai: Kauno atvejis“)

9. 2019 rugpjūčio mėn. 14-18 d. Latvijoje, Cėsyje, tarptautinėje doktorantų vasaros
mokykloje „Baltic Summer School of Anthropology“ pristatytas tyrimas. 
Pranešimo tema: „The identity of Kaunas’ inhabitants: the memories in the 
narratives of the mid-20th to the early 21st century“. 

10. 2019 09 18-20 d. Vilniuje, Literatūros ir tautosakos institute skaitytas 
pranešimas 9-ojoje tarptautinėje jaunųjų folkloristų konferencijoje „(Ir)relevance
of Classical Folkloristics in the 21st Century“. Pranešimo tema - „A New 
Approach to the Memory Narratives of Habitants of Kaunas Districts: Theory of 
Micro Narrative“

11. 2020 m. vasario 13 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vykusiame 
tarptautiniame doktorantų seminare “Etnographic expierience in city festivals: 
perspectives on performance and identity”  (liet.„Etnografinės patirtys miesto 
festivaliuose: atlikimo ir tapatybės perspektyvos“) skaitytas pranešimas 
„Narratives of Soviet and Post-Soviet spaces: a Case Study of Dainava Park“ 
(liet. „Sovietinių ir posovietinių erdvių naratyvai: Dainavos parko atvejis“)

12. 2020 m. lapkričio 27-28 d. Latvijoje, Valmieros muziejuje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje „Scholarly Readings of Young Historians VI. 
Turning Points in the History of the Baltic Sea Region: People, Ideas, Events“ 
skaitytas pranešimas „The identity of Kaunas inhabitants: the memories of three 
generations“ (liet. „Kauno gyventojų tapatybė trijų kartų kauniečių 
atsiminimuose“). 

Laimėtas mokslo
konkursinis 
finansavimas 

Laimėtas Lietuvos mokslo tarybos konkursas paramai už studijų rezultatus gauti 
2020 metais. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. vasario 28 d. įsakymas 
Nr. V-127 „Dėl konkurso paramai už studijų rezultatus gauti 2020 metais rezultatų 
patvirtinimo“

Narystė mokslo 
organizacijose

1. Nuo  2018  m.  VDU  mokslo  klasterio  ,,Tauta  ir  tradicija  šiuolaikiniame
pasaulyje: etnologiniai tyrimai“ narė

2. Nuo 2019 m. - SIEF / Tarptautinės Etnologijos ir folkloro asociacijos narė. 
Narystės numeris: M33234

3. Nuo 2019 - SIEF / Tarptautinės Etnologijos ir folkloro asociacijos darbo 
grupės „Historical Approaches in Cultural analysis“ narė 

Mokslo renginių 
organizavimas

2020 m. vasario 13 d. Vytauto Didžiojo universitete surengtas tarptautinis 
doktorantų seminaras “Etnographic expierience in city festivals: perspectives on 
performance and identity”  (liet.„Etnografinės patirtys miesto festivaliuose: atlikimo
ir tapatybės perspektyvos“). 

Visuomeninė 
veikla

Nuo 2017 m. spalio – VDU doktorantų klubo narė, 2018 m. spalio 25  d. - 2019 m. 
spalio 10 d. klubo valdybos narė 
Nuo 2018 m. lapkričio 6 d. – asociacijos „Kauno tvirtovė“ narė 

Mokslo 
populiarinimo 
veikla

1. 2019 vasario 28 d. mokslo populiarinimo renginyje „Mokslas ir miestas“ 
skaitytas pranešimas tema „Tapatybė ir atmintis: Kauno atvejis“. 

2. 2019 m. spalio 23 d. dalyvauta organizuojant bei viešinant renginį - 
Oksfordo universiteto (Socialinės ir kultūrinės antropologijos instituto) 
vizituojančio profesoriaus, emerito dr. Robert Parkin viešą paskaitą Vytauto 
Didžiojo universitete „Nuo garbės ir gėdos iki kognatinės giminystės: ką 
antropologija gali pasakyti apie giminystę ir lytį Europoje?“. 

3. 2020 m. spalio 22 d. Kauno apskrities viešosios bibliotekos renginyje  
„Tiesiogiai: Senjorų sveikatingumo rytmetys su Karina Račaityte“ 
doktorantė pristatė savo tyrimą. 




