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IŠSILAVINIMAS

Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas. Filologė,
lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja. 1988 m.
Vilniaus pedagoginis universitetas. Literatūrologijos
doktorantė. (1993–1998).
Humanitarinių mokslų daktarė, docentė

MOKSLO LAIPSNIS
PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos
katedros docentė

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Filologija

DĖSTOMI DALYKAI

Vaikų literatūra; Tautosaka ir vaikų literatūra; Vaikų
literatūros tekstų skaitymo strategijos; Pedagoginės
praktikos
Vaikų literatūra, lietuvių vaikų poezija, vaikų knygų
iliustracijos, tautosaka
Vilniaus rašytojų memorialinis muziejus, vyresnioji
mokslinė bendradarbė (1988–1992).
Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos
fakultetas, Lietuvių kalbos ir literatūros metodikos
katedra. Asistentė (1993–1998).
Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos
fakultetas, Lietuvių kalbos ir literatūros metodikos
katedra. Lektorė. (1998–2005).
Vilniaus pedagoginis universitetas (nuo 2011 m.
Lietuvos edukologijos universitetas). Lituanistikos
fakultetas, Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos
katedra (2005–2017). Docentė (2005–2017), katedros
vedėja (2008-2017).
Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas,
Knygotyros ir dokumentikos institutas. Docentė
(2009–2010).
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo biblioteka. Vaikų
literatūros centras. Informacinio skyriaus bibliografė,
skyriaus vedėjos pavaduotoja (2010–2011).
Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos
fakultetas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedra.
Docentė (2017–2018).
VDU ŠA docentė nuo 2018 m.
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo biblioteka. Vaikų
ir jaunimo literatūros departamentas. Tyrimų ir sklaido
skyriaus vedėja (2020).

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

KALBOS

Lietuvių, rusų, anglų

LAIMĖTI GRANTAI IR TARPTAUTINĖS
STAŽUOTĖS/ EKSPERTAVIMAS
KI

KITA INFORMACIJA

KITA INFORMACIJA

KONFERENCIJOS 2016–2020 M.

2005 m. Vaikų literatūros sklaidos premija už
monografiją Žaidimas lietuvių vaikų poezijoje. K.:
Šviesa, 2005.
I. Ekspertinė veikla
Mokslinės tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“
ekspertė (nuo 2011 m.).
ŠMM Vaikų literatūros premijai gauti komisijos narė
(2012; 2014–2019).
IBBY Lietuvos skyriaus Geriausios metų knygos
vaikams ir paaugliams komisijos narė (2011; 2012;
2015; 2016; 2020).
IBBY Lietuvos skyriaus Vaikų literatūros sklaidos
premijos komisijos narė (2013, 2014).
Metų knygų rinkimų vaikų ir paauglių knygų ekspertų
komisijos narė (2011–2013; 2016–2017).
Pilietinių ir patriotinių knygų komisijos narė. ( 2011–
2016)
Martyno Vainilaičio literatūrinės premijos už geriausią
knygą mitologine tema bei mokinių meninės kūrybos
mitologine tema konkurso vertinimo komisijos narė
(2012, 2014). 2012; 2014; 2016; 2018; 2020).
Skaitymo skatinimo programos darbo grupės narė
(2011–2013; 2020).
Lions klubų asociacijos ir Lietuvos bibliotekų
draugijos, kartu su pagrindiniu partneriu Lietuvos M.
Mažvydo
nacionalinės
biblioteka
organizuoto
skaitymo skatinimo konkurso „Skaitymas: sėkmė ir
džiaugsmas“ 5–12 klasių mokiniams, vertinimo
komisijos narė (2013-04-01 – 2013-05-31).
Žurnalo „Rubinaitis“ redakcinės kolegijos narė (nuo
2015 m.).
II. Dalyvavimas organizacijose
Tarptautinės vaikų knygos tarybos (IBBY) Lietuvos
skyriaus narė
(nuo 1993 m.).
Tarptautinė vaikų literatūros tyrinėtojų draugija
(IRSCL) (1994–2011).
Tarptautinės vaikų knygos tarybos (IBBY) Lietuvos
skyriaus valdybos narė (nuo 2019 m.).
Paskaitos ir seminarai respublikos mokytojams,
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogams,
bibliotekininkams, vertėjams, M. Čioboto Trečiojo
amžiaus universiteto klausytojams. Publikacijos
metodinėje spaudoje („Rubinaitis“, „Žvirblių takas“,
„Gimtasis žodis“ ir kt.).
Literatūros vadovėlių 5-8 klasėms bendraautorė (20072010).
Udrienė,
Loreta.
„Nevykėlio
dienoraščio“,
„Prietrankos dienoraščio“ ir panašių
knygų
populiarumo ir įtaigumo paslaptys. XXVIII P. Mašioto
skaitymai „Linksmos knygos vaikams“. Nacionalinė
M. Mažvydo biblioteka. 2016 m. gruodžio 12 d.

Udrienė, Loreta. Vincas Auryla: didaktas ir vaikų
literatūrologas. Nacionalinė mokslinė konferencija
„Takais takeliais į vaikų literatūrą...“. Prof. Vinco
Aurylos 95-osioms gimimo metinėms, VDU ŠA, 2018
m. gruodžio 6 d.
Ppi

PUBLIKACIJOS

https://biblioteka.vdu.lt/

