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KONTAKTAI  El. paštas: gitana.vanagaite@vdu.lt 

 

IŠSILAVINIMAS 1993–1998 m. Vilniaus pedagoginiame universitete parengta 

daktaro disertacija „Asmens patirties sklaida 

autobiografijoje“ ir įgytas humanitarinių mokslų daktaro 

laipsnis. 

1985–1991 m. Lituanistikos studijos Vilniaus 

pedagoginiame universitete.  

 

MOKSLO LAIPSNIS 

Humanitarinių mokslų daktarė (PhD),  

(Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva) 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 

PAREIGOS 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 

fakulteto Lituanistikos katedros profesorė;  

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo 

darbuotoja 

MOKSLO SRITIS 
Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS 
Filologija 

DĖSTOMI DALYKAI 
Lietuvių literatūra XIX a. antroji pusė – XX a. pradžia; 

Tarpukario ir egzodo literatūra; 

XX a. modernioji lietuvių literatūra; 

Estetika; 

Kognityvinis literatūros matmuo. 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS

  

Autobiografija ir autobiografiškumas, vertybių teorija, XX a. 

modernioji lietuvių ir italų literatūra, literatūros sociologija, 

naratologija. 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA 

 

1991–1993 VPU Visuotinės literatūros katedros laborantė, 

asistentė 

1993–1998 VPU doktorantė, Visuotinės literatūros katedros 

asistentė 

1998–2000 VPU Lietuvių literatūros katedros vyr. asistentė 

2000–2009 VPU Lietuvių literatūros katedros lektorė 

2009–2018 VPU (nuo 2011 m. LEU) Lietuvių literatūros 

katedros (nuo 2011 m. Lietuvių ir lyginamosios literatūros 

katedra) docentė 

2018–2021 VDU Švietimo akademijos Kalbinio ir meninio 

ugdymo programų grupės profesorė 

KALBOS lietuvių kalba – gimtoji, 

italų, rusų – labai gerai, 

anglų – gerai. 

mailto:gitana.vanagaite@vdu.lt


DALYVAVIMAS 

TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS 

PROJEKTUOSE 

2010–2011 LMT finansuoto mokslininkų grupės projekto 

„Tautinės vertybės 1990–2009 metų lietuvių išeivijos 

literatūroje“ vykdytoja. 

2012–2013 LMT finansuoto mokslo projekto „Prasmės 

raiškos problema Vandos Juknaitės kūryboje“ vadovė ir 

vykdytoja 

2018–2019 LMT finansuoto mokslo projekto „Modernusis 

Vaižgantas: gyvenimo ir literatūros konstruktai“ vadovė ir 

vykdytoja 

2019–2021 LMT finansuojamo sklaidos projekto „Mokslo 

žurnalo „Colloquia“ parengimas ir leidyba“ vadovė 

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamo projekto 

„Teminio leidinio, skirto Vilniaus temai žydų literatūroje ir 

istorijoje ir dedikuoto Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metams, parengimas ir leidyba“, vadovė 

LAIMĖTI GRANTAI IR 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS / 

EKSPERTAVIMAS 

2000 vasaris-gegužė Italijos vyriausybės stipendija Romos 

III Universitete; 

2003 vasaris-gegužė Italijos vyriausybės stipendija 

Kalabrijos universitete.  

Tarptautinės bazės „Lituanistika“ ekspertė 

KONFERENCIJOS 2016–2020 M. 1. Minties erdvė Dalios Sruogaitės atsiminimuose Atminties 

archeologija – Nacionalinė mokslinė konferencija 

„Nesenstantis Balio Sruogos modernumas“ LEU Lietuvių ir 

lyginamosios literatūros katedra, 2016 kovo 4 d. 

2. Liga kaip estetinė ir religinė patirtis Vandos Juknaitės 

kūriniuose – XX interdisciplininė mokslinė konferencija 

„Liga ir negalė kultūroje“ Šiaulių universitetas Socialinių, 

humanitarinių ir menų fakultetas, 2016 gegužės 12–13 d. 

3. Netikėti patirties ir žodžių tiltai: literatūrinės liudijimų 

apie karą formos (I. Nemirovsky, S. Aleksijevič, P. 

Žerebcova) – Tarptautinė LLA konferencijos Kultūrų tiltai ir 

patiltės, 2016 m. rugsėjo 23–24 d.  

4. Popular Early 20th Century Literature in Lithuania: New 

Direction or Repetition of Existing European Models? – 

International conference Popular Culture at the Turn of the 

20th Century, 30 September 2016, Latvijos universiteto 

Literatūros, tautosakos ir meno institutas. 

5. Dar kartą apie Vaižgantą – IV-oji tarptautinė mokslinė 

didaktikos konferencija „Skaitymo ir rašymo kultūra: teorija 

ir praktika“ LEU Lituanistikos fakultetas, 2016 lapkričio 17. 

6. Vaižgantas ir baltistika – Tarptautinė mokslinė 

konferencija „Lituanistika (Baltistika) šiuolaikiniuose 

ugdymo procesuose“, 2017 balandžio 6-7 d. 

7. Autobiografija ir autobiografiškumas Kazio Sajos 

kūriniuose – mokslinė konferencija „Turėjęs ir driežu, ir 

geguže verstis: Kaziui Sajai – 85“, 2017 birželio 20 d. LEU 

Humanitarinio ugdymo fakultetas. 

8. Lithuanian Literature in 1918-1940: The Dynamic of 



Influences and Originality – XII tarptautinė Estijos 

lyginamosios literatūros asociacijos mokslinė konferencija 

Influence and Originality in Literary Creation, Tartu, 

2017 m. spalio 1–3 d. 

9. A. Mackaus ir L. Sutemos autobiografiniai tekstai, arba 

apie širdies paskatas – mokslinė konferencija „Nužemintųjų 

generacijos kodai“ VDU 2017 lapkričio 24. 

10. Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“perskaitymų 

istorija – Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų 

mokytojų konferencija „Vaižgantas ir jo išugdyta karta“, 

Lietuvos respublikos seimas, 2019 rugsėjo 27. 

11. Vaižgantas ir laisva valia – 150-osioms Vaižganto 

gimimo metinėms skirta konferencija LLTI ir Maironio 

lietuvių literatūros muziejus, 2019 spalio 10-11. 

12. „Žvilgsnis į Vaižgantą, lietuvių visuomenės tarną ir 

vergą“ konferencijoje „J. Tumas-Vaižgantas: laiškai 

ateičiai“, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 

viešoji biblioteka, 2019 balandžio 19 d. 

13. „Vaižganto asmenybės ir kūrybos dermė, arba apie 

Dėdes ir dėdienes“ konferencijoje „Lietuvių prozos kelias: 

nuo J. Biliūno iki R. Granausko“, Pasvalio M. Katiliškio 

Viešoji biblioteka, 2019 balandžio 30 d. 

14. „Vaižganto apysakos Dėdės ir dėdienės perskaitymų 

istorija“ Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų 

konferencija „Vaižgantas ir jo išugdyta karta“, skirta Juozo 

Tumo-Vaižganto 150-osioms ir Alfonso Nykos-Niliūno 

(Alfonso Čipkaus) 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 

Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 rugsėjo 27–28 d. 

15. „Vaižgantas ir laisva valia“ konferencijoje „Juozas 

Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“, 

Maironio lietuvių literatūros muziejus ir LLTI, 2019 spalio 

10–11d. 

16. „Kuo Vaižgantas gali būti įdomus šiandien“, 

konferencijoje „Juozui Tumui-Vaižgantui –150“. Rokiškio 

rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 2019 

lapkričio 7 d. 

17. „Vaižgantas Lietuvos mokykloje“. Nuotolinė 

konferencija „Rašytojų įamžinimas Lietuvoje“ 2020 m. 

gruodžio 3–4 d. 

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