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IŠSILAVINIMAS 2006 m. humanitarinių mokslų daktaro laipsnis (filologija); 

1999 m. humanitarinių mokslų magistro laipsnis ir 

gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 

kvalifikacija; 

1997 m. humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis ir 

bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojo kvalifikacija. 

 

MOKSLO LAIPSNIS 

Humanitarinių mokslų daktarė (04H, filologija) 

(Vilniaus universitetas, Lietuva) 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 

PAREIGOS 

Vytauto Didžiojo universiteto docentė (nuo 2018 m.); 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

pavaduotoja mokslo reikalams (nuo 2019 m.). 

MOKSLO SRITIS 
Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS 
Filologija (literatūrologija) 

DĖSTOMI DALYKAI 
Naujausioji lietuvių literatūra (bakalauro studijos); 

Literatūros teksto analizė (bakalauro studijos); 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika (profesinės 

studijos); 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika (gretutinės 

studijos). 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS

  

Feministinė kritika, lietuvių diasporos literatūra ir istorija, 

šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros mokymo metodika. 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA 

 

2018–2020 m. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 

akademija Mokytojų rengimo instituto Kalbinio–meninio 

ugdymo programų grupės vadovė; 

2017–2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto 

Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių ir 

lyginamosios literatūros katedros vedėja; 

2019–2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto 

Lituanistikos fakulteto dekanė; 

2011–2013 m. Lietuvos edukologijos universiteto 

Lituanistikos fakulteto studijų prodekanė; 

2010–2018 m. – Lietuvos edukologijos universiteto docentė; 

2009–2011 m. Lietuvos edukologijos universitetas 

Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja; 

2006–2010 m. Lietuvos edukologijos universitetas 

Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros lektorė; 

2003–2005 m. Lietuvos edukologijos universiteto 

Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros 

asistentė. 

KALBOS lietuvių kalba – gimtoji, 

anglų, rusų – gerai, 

lenkų – patenkinamai, 

prancūzų – pagrindai 

mailto:zydrone.kolevinskiene@vdu.lt


DALYVAVIMAS 

TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS 

PROJEKTUOSE 

Nacionalinis projektas „Europos kultūrų dialogai XX 

amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje“ (EKADELAS). 

2007–2008 m. Projekto vykdytoja. 

Tarptautinis projektas „Inovacijos Europos tinkle: Baltijos 

regiono tapatybė (INBALTA). 2007–2013 m. Žmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų 

gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonė 

„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. 

Projekto vykdytoja. 

Nacionalinis projektas „Tautinės vertybės 1990–2009 metų 

lietuvių išeivijos literatūroje“ (TAUVERLITA). 2010–2012 

m. Projekto koordinatorė. 

LMT mokslo tiriamasis projektas „Lietuvių rašytojų draugija 

Amerikoje 1950–1990: kolektyvinė biografija“ (LIETRA) 

(pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 

metų programą). 2020–2023 m. Projekto vadovė. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas 

„Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo 

skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“. Projektas vykdomas 

pagal nacionalinės studijų programos priemonės „Studijų 

tarptautiškumo derinimas ir prieinamumo užtikrinimas“ 

veiklą „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje 

stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos 

mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“. 2012–2016 m.. 

Projekto vykdytoja. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Užsienio 

Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 

bendradarbiavimo skatinimas“ (Projekto kodas Nr. 09.3.1-

ESFA-V-709-01-0002). Projekto skaitmeninės integruoto 

ugdymo(si) priemonės SIUP rengėja. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (1.1.1 

veikla „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios 

medžiagos rengimas“). Nacionalinė švietimo agentūra. 

2020–2021 m. Veiklos metodininkė. 

LAIMĖTI GRANTAI IR 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ 

EKSPERTAVIMAS 

2009 m., 2010 m.; 2014 m., 2019 m. Mokslinės stažuotės 

Lituanistikos tyrimų ir studijų centre Čikagoje (JAV), 

Amerikos lietuvių kultūros archyve ALKA Putname (JAV) 

(pagal LMT finansuotą mokslininkų vizitų projektą). 

2010 m. Mokslinė stažuotė Stokholmo universiteto 

Baltistikos centre (Švedija). 

2014 m. Stažuotė Vroclavo universiteto Baltistikos centre 

(Lenkija). 

2018 m. Stažuotė Maskvos M. Lomonosovo universiteto 

Baltistikos centre (Rusija). 

Mokslo duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė;  



Ugdymo plėtotės centro bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 

(literatūros) turinio vertintoja ekspertė. 

KI     KITA INFORMACIJA Kultūrinės edukacijos tarybos narė (prie LR Kultūros 

ministerijos). 

Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo (draugijos) 

narė; 

Baltic Heritage Network (BaltHertNet) narė; 

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos Kolegijos narė; 

Baltistikos centrų asociacijos valdybos narė; 

„Draugijos pasaulio lietuviams pažinti“ narė; 

Lietuvos lyginamosios literatūros literatūros asociacijos 

mokslo darbų žurnalo „Acta litteraria comparativa“ 

redakcinės kolegijos narė; 

Tarptautinio mokslo darbų žurnalo „Rusistika ir 

komparatyvistika“ redakcinės kolegijos narė; 

Antano Vaičiulaičio literatūrinės premijos komisijos 

pirmininkė. 

KONFERENCIJOS 2016–2020 M. Kolevinskienė, Žydronė. „Apokaliptiniai vaizdiniai lietuvių 

išeivijos literatūroje“. Tarptautinė mokslinė konferencija 

Apokalipsė ir pasaulių pabaigos (Baltų filologijos 

perspektyvos III), A. Mickevičiaus universitetas Poznanėje 

(Lenkija), 2016 m. birželio 16–17 d. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Išauginta savo krašto syvais“: 

protestantizmo ženklai Ievos Simonaitytės tekstuose“. 

Tarptautinė mokslinė konferencija Reformacija ir 

lituanistika, Kėdainiai, 2017 m. rugsėjo 26–27 d. 

Konferencija organizuota pagal ES SF finansuojamą 

projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-

ESFA-V-709-01-0002). 

Kolevinskienė, Žydronė. „Bibliniai įvaizdžiai lietuvių 

egzilio literatūroje: Nelės Mazalaitės romanas Pjūties 

metas“. Tarptautinė mokslinė tarpdalykinė konferencija 

Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška, 

Mykolo Romerio universitetas, 2017 m. spalio 26–27 d. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Surinkimininkai Ievos 

Simonaitytės kūryboje“. Tarptautinė mokslinė konferencija 

Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas 

Mažojoje Lietuvoje, Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. 

gruodžio 1–2 d. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Tarp Lietuvos ir Amerikos: tekstai 

ir kontekstai“. Tarptautinė mokslinė konferencija XV 

Vinogradovo skaitymai: tekstas, kontekstas, intertekstas, 

Maskvos pedagoginis universitetas, Rusija, 2018 m. kovo 5–

7 d. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Lithuanian Writers‘ Society in 

America as the Memory Institution of Lithuanian Diaspora“. 

Baltic Heritage Network International Conference New 

Beginnings of Baltic Diaspora, Tartu, Estonia, 2018 06 26–

29. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Anapus lietuvių kalbos“: 

anglakalbių kuriamos literatūros iššūkiai“. Tarptautinė 



mokslinė konferencija Diasporos ir migracijos iššūkiai: 

teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai. 

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, 

2018 m. rugsėjo 28 d.  

Kolevinskienė, Žydronė. „WWII representations in 

Lithuanian Diaspora Womens‘s Works“. International 

Scientific Conference Narratives of Forced Migration in the 

20th and 21st Centuries. University of Stirling, Scotland, 

United Kingdom, 16–18 September, 2019.  

Kolevinskienė, Žydronė. „Moteriškojo naratyvo specifika 

šiuolaikinėje lietuvių emigrantinėje literatūroje“. 

Tarptautinė mokslinė konferencija Moterys ir vyrai 

praeities ir dabarties migracinių procesų epicentre. Baltijos 

federalinis I. Kanto Universitetas, Kaliningradas, Rusija, 

2019 m. spalio 10–13 d. 

Kolevinskienė, Žydronė „Lietuvių egzilio literatūra: moterų 

kūryba vyrų kanone“. Tarptautinė mokslinė konferencija 

Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose 

(Current Issues in Research of Literature and Culture). 

Liepojos universitetas, Latvija, 2020 m. kovo 5–6 d. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Ar tikrai – barikados?“ 

Tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija „Poetai 

ir barikados“, Lietuvos rašytojų sąjunga. Vilnius. 2020 m. 

rugpjūčio 6 d.  

Kolevinskienė, Žydronė. „Ko ieškojo Daktaras Kripštukas 

moterų literatūroje?“. Nacionalinė mokslinė konferencija, 

skirta rašytojo Juliaus Kaupo 100-mečiui paminėti. Vytauto 

Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, Prezidento 

Valdo Adamkaus biblioteka–muziejus. 2020 m. spalio 2 d. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Kanada atrašo“: moterų kūrybos 

ataudai ̇̃“. Nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuva 

Kanadoje“: konferencija, skirta poeto Henriko Nagio 

šimtmečiui“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 

Vilnius, 2020 m. spalio 15 d. 

Kolevinskienė, Žydronė. „Lietuvos rašytojų įamžinimas 

diasporoje“. Nacionalinė mokslinė konferencija „Rašytojų 

įamžinimas Lietuvoje“. Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka. 2020 m. gruodžio 3– 4 d.  

Ppi    PUBLIKACIJOS https://biblioteka.vdu.lt/ 
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