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IŠSILAVINIMAS Nuo 2018 m. Filologijos krypties doktorantūros studijos 

Vytauto Didžiojo universitete. 

2014–2016 m. Literatūros ir spaudos studijos Vytauto 

Didžiojo universitete (magistro kvalifikacinis laipsnis) 

2013–2014 m. Literatūros studijos Vytauto Didžiojo 

universitete (papildomos studijos)  

2008–2013 m. Psichologijos studijos Vytauto Didžiojo 

universitete (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 

MOKSLO SRITIS 
Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS 
Filologija 

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS  
Literatūros istorija ir kultūriniai kontekstai, literatūros 

sociologija. 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA  
2017 – 2019 Kauno miesto savivaldybės Vinco 

Kudirkos viešoji biblioteka, Vyresnioji bibliotekininkė 

2015 – 2016 Kauno kolegija, Biblioteka ir informacijos 

išteklių centras, J. Vienožinskio Menų fakultetas, 

bibliotekininkė  

2010 – 2013 UAB „SDG“, konsultantė. 

KALBOS Lietuvių – gimtoji;  

anglų, rusų – puikiai;  

vokiečių – pagrindai. 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE 

IR LIETUVOS PROJEKTUOSE 

•2016 m. Virtualaus leidinio apie Kauno kultūrą 

„Kauntekstas“ viena iš iniciatorių ir autorių. 

•nuo 2017 m. vasario mėn. veikiančio Knygų klubo 

įkūrėja ir kuratorė.  

•2017–2018 m. Ciklo „Rašytojai bibliotekoje“ 

organizatorė ir renginių vedėja.  

•2018 m. Ciklo „Diskusija bibliotekoje“ organizatorė ir 

diskusijų moderatorė.  

•2017–2018 m. Projekto „Biblioteka Jums“ kuratorė ir 

vedėja Kauno švietimo įstaigų moksleiviams ir Darbo 

biržos projekto „Atrask save“ dalyviams.  

•2018 m. „Lietuvos šimtmetis bibliotekoje“ projekto 

kuratorė.  

2018 m. Profesionalaus šiuolaikinio cirko 

„Cirkuliacija‘18“ festivalyje: tekstų rašytoja. 

LAIMĖTI GRANTAI IR 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ 

EKSPERTAVIMAS 

•2015–2016 m. už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą 

kultūrinėje bei mokslinėje veiklose skirta vardinė prof. 

Broniaus Vaškelio stipendija.  

• 2016 m. įteikta VDU Humanitarinių mokslų fakulteto 

padėka už iniciatyvumą ir aktyvią visuomeninę veiklą 

bei VDU ALUMNI Magistro ženklelis. 
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KI    KITA INFORMACIJA Konferencijos 2014–2019 m.: 

 

1. Cesiulė, Agnė. Kalendoriniai metai kaip periodas: 

literatūros istorijos konstravimo problemos ir 

mikroistorinė perspektyva. Tarptautinė konferencija 

„Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“, 

Liepojos Universitetas, Latvija 2019 m. kovo 14–15 d. 

2. Cesiulienė, Agnė. G. Beresnevičiaus romano 

„Pabėgęs dvaras“ (literatūrinių) anekdotų atvejis. 

Naratologiniai studentų skaitymai 2015, VDU, Kaunas, 

2015 m. gegužės 21 d. 

 
 


