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DĖSTYTOJO/MOKSLININKO  VEIKLOS APRAŠYMAS (CV) 

 

 

VARDAS, PAVARDĖ ŽYDRONĖ KOLEVINSKIENĖ 

GIMIMO METAI 1971 

IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJA  

Institucija Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis 

laipsnis 

Metai 

Vilniaus pedagoginis universitetas Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis 

ir bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojo 

kvalifikacija 

1997 

Vilniaus pedagoginis universitetas Humanitarinių mokslų magistro laipsnis 

ir gimnazijos lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja 

1999 

PEDAGOGINIAI (MOKSLO) 

VARDAI 

 

Institucija Mokslo laipsnis Metai 

Vilniaus universitetas 
Humanitarinių mokslų daktarė (04H, 

filologija) 
2006 

Lietuvos edukologijos universitetas Docentė 

Nuo 2010 

vasario 1 d. 

– iki 2018 

m. rugsėjo 1 

d. 

Vytauto Didžiojo universitetas Docentė 

Nuo 2018 

m. rugsėjo 1 

d. – iki 

dabar. 

MOKSLO SRITIS, KRYPTIS, ŠAKA, MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS 

Mokslo sritis Mokslo kryptis Mokslo šaka Mokslinių interesų kryptys 

Humanitariniai 

mokslai 

Lietuvių 

filologija 
Literatūrologija 

Feministinė kritika, lietuvių 

diasporos literatūra ir istorija, 

šiuolaikinė lietuvių literatūra 

Institucija Padalinys Pareigos Laikotarpis 

Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas 
Administracija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

mokslo reikalams 

Nuo 2019 

m. spalio 6 

d. – iki 

dabar 

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 

akademija Mokytojų rengimo 

institutas 

Kalbinio–meninio 

ugdymo 

programų grupės 

vadovė 

Nuo 2018 

m. rugsėjo 1 

d. – iki 

dabar 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Edukologijos tyrimų 

institutas 

Vyresnioji 

mokslo 

darbuotoja  

Nuo 2018 

m. rugsėjo 1 

d. – iki 2019 

m. gruodžio 

31 d.. 

 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Humanitarinio 

ugdymo fakultetas 

Lietuvių ir 

lyginamosios 

literatūros 

Nuo 2017 

m. vasario 1 

d. – 2018 m. 
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katedros vedėja rugpjūčio 31 

d. 

 

Lietuvos edukologijos universitetas 

– 

Tarptautinio 

mokslo darbų 

žurnalo „Žmogus 

ir žodis“ 

vyriausioji 

redaktorė 

Nuo 2015 

m. vasario 1 

d. – iki 2019 

m. birželio 

mėn. 

 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Humanitarinio 

ugdymo fakultetas 

Lituanistikos ir 

komparatyvistikos 

tyrimų centro 

vyresnioji mokslo 

darbuotoja 

Nuo 2017 

m. vasario 1 

d. – iki 2018 

m. rugpjūčio 

31 d.  

 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Lituanistikos 

fakultetas 
Dekanė 

2013 m. 

birželio 

mėn. – 2017 

m. sausio 31 

d. 

Lietuvos edukologijos universitetas Lituanistikos 

fakultetas 
Studijų prodekanė 

2011–2013 

m. 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Lituanistikos 

fakultetas 

Lietuvių 

literatūros 

katedros vedėja 

2009–2011 

m. 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Lituanistikos 

fakultetas 

Lietuvių 

literatūros 

katedros lektorė 

2006–2010 

m. 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Lituanistikos 

fakultetas 

Lietuvių 

literatūros 

katedros asistentė 

2003–2005 

m. 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Lituanistikos 

fakultetas 

Lietuvių 

literatūros 

kabineto vedėja 

1999–2009 

m. 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Lituanistikos 

fakultetas 

Lietuvių 

literatūros 

katedros vyr. 

laborantė 

1997–1999 

m. 

KITOS DARBOVIETĖS  

Institucija Padalinys Pareigos Laikotarpis 

Šiaulių universitetas 
Humanitarinis 

fakultetas 
Dėstytoja 

2012 m., 

2015 m. 

rudens 

semestrai 

Vytauto Didžiojo universitetas 
Humanitarinių 

mokslų fakultetas 

Magistro 

baigiamųjų darbų 

gynimo komisijos 

pirmininkė 

2013 m. 

gegužės 

mėn. 

Vilniaus universitetas 
Filologijos 

fakultetas 

Magistro 

baigiamųjų darbų 

gynimo komisijos 

pirmininkė 

2016 m., 

2017 

birželio 

mėn. 

PEDAGOGINIO DARBO PATIRTIS 
(metais) 

   

16 metų    
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PRAKTINIO DARBO PATIRTIS 

DĖSTOMO DALYKO SRITYJE 

(metais) 

   

17 metų    

DĖSTOMI DALYKAI AR KURSAI  

Dėstomo dalyko ar kurso pavadinimas  
Institucija, kurioje dėstomas dalykas 

ar kursas 
Laikotarpis  

Moterys literatūroje ir kine Lietuvos edukologijos universitetas 2011–2013 

Literatūrinės ekranizacijos Lietuvos edukologijos universitetas 2013–2015 

Lietuvių kultūros pėdsakai Jungtinėse 

Amerikos Valstijose 

Lietuvos edukologijos universitetas iki 2018 m.  

Lyginamoji postkolonijinė literatūros 

kritika 

Šiaulių universitetas, 

 

 

 

 

Lietuvos edukologijos universitetas 

2012–2013 

m. m.,  

2015–2016 

m. m., 

 

iki 2018 m. 

 

Prozos kūrinių analizė Vytauto Didžiojo universitetas iki dabar 

Naujausioji lietuvių literatūra Vytauto Didžiojo universitetas iki dabar 

Moterų literatūros tradicija Vytauto Didžiojo universitetas iki dabar 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI, STAŽUOTĖS, MAINŲ PROGRAMOS 

Institucija Pavadinimas Laikotarpis 

Lituanistikos studijų ir tyrimo centro 

(LTSC) Pasaulio lietuvių archyvas 

(PLA) Čikagoje (JAV) 

Mokslinė stažuotė 

2009 m. 

rugsėjo 29 d. 

– spalio 19 

d.; 

2010 m. 

lapkričio–

gruodžio 

mėn. 

2014 m. 

lapkričio 17 

d. – 

gruodžio 1 

d. 

Lietuvos mokslo taryba „Mokslo darbų kokybė“ (8 val.) 
2009 m. 

rugsėjo 28 d.  

TMD Partners 
„Projektų valdymas: kaip pasiekti savo 

tikslų per norimą laiką“ 

2010 m. 

rugsėjo 14–

15 d.  

Amerikos lietuvių kultūros archyvas 

(ALKA) Putname (JAV) 
Mokslinė stažuotė 

2010 m. 

sausio 8 d. – 

sausio 23 d.; 

2010 m. 

liepos 9 d. – 

rugpjūčio 23 

d 

JAV ambasada ir Vilniaus valstybinio 

Gaono žydų muziejus (Vilnius)  

 

„Holokausto Europoje istorija, žmogaus 

teisės ir tolerancija šiandien“ 

2010 m. 

lapkričio 29 

– gruodžio 

3d. 
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Stokholmo universiteto Baltistikos 

centras (Švedija) 
Dėstytojų mainų programa 

2010 m. 

spalio mėn. 

TMD Partners 
„Prezentacijos vedimo technologijos: 

efektyvus viešasis kalbėjimas ir iškalba“ 

2011 m. 

balandžio 

18–19 d. 

VšĮ „Vilniaus verslo konsultacinis 

centras“ 

Mokymo kurso „Darbo su personalo 

valdymo sistema įgūdžių formavimas“ 

mokymo programa „darbo su personalo 

valdymo sistema mokymas“ (32 val.) 

2011 m. 

balandžio–

gegužės 

mėn.  

VšĮ „Vilniaus verslo konsultacinis 

centras“ 

Mokymo kurso „Universiteto 

administracijos padalinių darbuotojų 

strateginio planavimo gebėjimų 

formavimas“ mokymo programos: 

„Strategijos įgyvendinimo priemonių 

identifikavimas ir priemonių plano 

formavimas“ (16 val.); 

„Strategijos valorizacija: laukiamų 

rezultatų panaudojimo ir sklaidos 

planas“ (16 val.) 

2012 m. 

balandžio–

gegužės 

mėn. 

Lietuvos mokslo taryba 

„Socialinių ir humanitarinių mokslų 

elektroninės informacijos valdymas ir 

mokslo darbų kokybė“ (pagal Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 

respublikos finansuojamą projektą 

„Duomenų bazė „Lituanistika“ (VP 1-

3.1-ŠMM-02-V02-003) (8 val.) 

2013 m. 

gruodžio 19 

d. 

Vroclavo universitetas (Lenkija) 

Tarptautinė mokslinė konferencija–

seminaras (dėstytojų vizitai pagal ES 

struktūrinių fondų remiamą projektą) 

2014 m. 

gegužės 5–8 

d. 

Lietuvos edukologijos universiteto 

Akademinių reikalų direkcija 

Pedagoginių kompetencijų tobulinimo 

seminaras „Į studentus orientuotų studijų 

organizavimas – studijų ir vertinimo 

metodai“ (6 val.) 

2016 m. 

lapkričio 9 

d. 

Lituanistikos studijų ir tyrimo centro 

(LTSC) Pasaulio lietuvių archyvas 

(PLA) Čikagoje (JAV) 

Mokslinė stažuotė (pagal LMT 

mokslininkų vizitų projektą) 

2017 m. 

rugpjūčio 19 

d. – rugsėjo 

6 d.) 

Maskvos valstybinis M. Lomonosovo 

universitetas (Rusija) 

Paskaitos Baltistikos centro studentams 

ir dėstytojams (pagal ESF Baltistikos 

centrų dėstytojų mainų projektą) 

2018 m. 

vasario 26 –

kovo 2 d. 

MOKSLINĖ VEIKLA  

Dalyvavimas konferencijose 2015–2020 m.: 

 

1. „Kintančios tapatybės šiuolaikinėje lietuvių prozoje“. Tarptautinė mokslinė konferencija Lietuvių 

literatūra ir kultūros kontekstai (pagal projektą „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, 

visuomenė“), Vilniaus universitetas, 2015 m. kovo 5–7 d. 

2. „Namų erdvė lietuvių prozoje: Žemaitė ir Bitė Vilimaitė“. Respublikinė mokslinė–praktinė 

konferencija Žemaitę prisiminus, skirta 170-osioms rašytojos gimimo metinėms, Kretingos rajono 

Salantų gimnazija (kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetu), 2015 m. 

balandžio 30 d. 

3. „Lietuviškos diasporos tyrimų dabartis ir ateitis“. Antrasis diasporos tyrėjų mokslinis seminaras, 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015 m. gegužės 7 d. 

4. „Nuo Žemaitės iki Bitės Vilimaitės“. Nacionalinė mokslinė metodinė konferencija Aktualieji 
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lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) klausimai, skirta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programai, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija (kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos 

fakultetu), 2015 m. gegužės 15 d. 

5. „Alė Rūta tarp kitų rašytojų“. Išeivijos rašytojos Alės Rūtos 100-osioms gimimo metinėms skirta 

nacionalinė mokslinė konferencija Tarp tėviškės ir ilgesio, Lietuvos edukologijos universitetas,  

2015 m. lapkričio 6 d. 

6. „Moters pasaulio atvertys Alės Rūtos laiškuose“. Išeivijos rašytojos Alės Rūtos 100-ųjų gimimo 

metinių sukakčiai skirta konferencija Alės Rūtos kūrybos aukštupiai, Rokiškio Juozo Keliuočio 

viešoji biblioteka, 2015 m. gruodžio 16 d. 

7. „Broliai Vilkutaičiai tarp Lietuvos, Gruzijos ir JAV“. Tarptautinė konferencija Lietuva ir Gruzija 

iš 520 metų perspektyvos, Gruzijos technikos universitetas, 2015 m. lapkričio 17–23 d. 

8. „Diasporos literatūra ir teorija šiandien“. Nacionalinė mokslinė tarpdisciplininė konferencija 

Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai, Vytauto 

Didžiojo universitetas, 2016 m. balandžio 14 d. 

9. „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. 

10. „...lauktume ant Nemuno kranto“: Plokščiai kaip XIX a. kultūros židinys“. Akademinis 

seminaras Literatūros salos, Vilniaus universitetas/Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 

m. liepos 26 d. 

11. „Taip man, sese, padėk...“: pirmosios lietuvių moterų draugijos JAV“. Nacionalinė konferencija 

Gyvenimas greta didžiųjų vyrų: moteris emigracijoje, skirta Almos Adamkienės jubiliejui, VDU 

Lietuvių išeivijos institutas/Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, 2017 m. vasario 14 d. 

12. „Vyras ir vyriškumas Jurgio Kunčino prozoje“. Mokslinė metodinė konferencija Šiuolaikinė 

lituanistika: teorinės aktualijos ir praktika, Alytaus Putinų gimnazija, 2017 m. kovo 10 d. 

13. „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). 

14. „Simonaitytės metai be Simonaitytės?“ Respublikinė patyriminė konferencija mokytojams Ir 

akmenis atitolinkite (I. Simonaitytė), skirta Ievos Simonaitytės 110-osioms gimimo metinėms, 

Šilutės Hugo Šojaus dvaras, 2017 m. spalio 20 d.  

15. „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. 

16. „Liūnės Sutemos augintinės“. Nacionalinė mokslinė konferencija Nužemintųjų generacijos 

kodai, skirta Algimanto Mackaus ir Liūnės Sutemos jubiliejams paminėti, Prezidento Valdo 

Adamkaus biblioteka-muziejus, 2017 m. lapkričio 24 d. 

17. „Surinkimininkai Ievos Simonaitytės kūryboje“. Tarptautinė mokslinė konferencija Modernybės 

ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje, Lietuvių kalbos institutas, 

2017 m. gruodžio 1–2 d. 

18. „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. 

19. „Argi ten, už marių, bus tau to gana? Lietuviški ženklai Amerikoje“. Respublikinė patyriminė 

konferencija mokytojams ir moksleiviams Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, 

gabumais, darbštumu, Šilalės švietimo centras, Kaltinėnų kultūros namai, 2018 m. kovo 8 d. 

20. „Lithuanian Writers‘ Society in America as the Memory Institution of Lithuanian Diaspora“. 

Baltic Heritage Network Conference New Beginnings of Baltic Diaspora, Tartu, Estonia, 2018 06 

26–29. 

21. „Anapus lietuvių kalbos“: anglakalbių kuriamos literatūros iššūkiai“. Tarptautinė mokslinė 

konferencija Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai 
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tyrimai. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, 2018 m. rugsėjo 28 d.  

22. „Kazys Bradūnas ir Vytautas Mačernis: įsipareigojusių karta“. Mokslinė-praktinė konferencija Poeto 

Vytauto Mačernio likimo žvaigždės. Telšių Žemaitės gimnazija, 2018 m. spalio 12 d.  

23. „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.  

24. „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. 

25. „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. 

 

Vadovavimas lietuvių filologijos studentų kursiniams darbams, bakalauro ir magistro 

baigiamiesiems darbams, baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų  recenzavimas, vadovavimas 

disertacijoms; dalyvavimas doktorantūros komitetuose, disertacijų gynimų tarybose, oponavimas 

disertacijoms. 

 

NARYSTĖ: 

Kultūrinės edukacijos tarybos narė (prie LR Kultūros ministerijos). 

Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo (draugijos) narė; 

Baltic Heritage Network (BaltHertNet) narė; 

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos prezidentė (iki 2019 m.); 

Baltistikos centrų asociacijos valdybos narė; 

„Draugijos pasaulio lietuviams pažinti“ narė; 

Mokslo darbų žurnalo „Žmogus ir žodis“ vyriausioji redaktorė (iki 2019 m.); 

Lietuvos lyginamosios literatūros literatūros asociacijos mokslo darbų žurnalo „Acta litteraria 

comparativa“ redakcinės kolegijos narė; 

Tarptautinio mokslo darbų žurnalo „Rusistika ir komparatyvistika“ redakcinės kolegijos narė; 

Alės Rūtos vardo esė konkurso Rokiškio krašto žmonėms vertinimo komisijos pirmininkė; 

Antano Vaičiulaičio literatūrinės premijos komisijos pirmininkė. 

 

Dalyvavimas rengiant mokslininkus: 9 

Kita: 

MOKSLINIŲ IR METODINIŲ 

DARBŲ SĄRAŠAS  

 

Moksliniai darbai  

Savi balsai: Moterų kūryba ir literatūrinis kanonas išeivijoje (monografija), Vilnius: Versus, 2019. 

ISBN 978-9955-829 (spaustuvėje) 

Lietuviškumo ribos. Tautinių vertybių kaita XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios lietuvių 

(e)migrantų autorių literatūroje (kolektyvinė monografija), Vilnius: Edukologija, 2013. – 294 p.  

ISBN 978-9955-20-925-6. 

The Lithuanian Writers‘ Association in America as a Memory Institution of the Lithuanian 

Diaspora // Lituanus, Chicago, Vol. 65:4, 2019, p. 23–34. ISSN 0024-5089. 

Между Литвой и Америкой: тексты и контексты литовско-американских авторов //  
Русистика и компаративистика.  Сборник научных трудов по филологии.   Москва: 

Московский городской педагогический университет,  Выпуск XIII, 2019, c. 64–80.  ISBN 

978-5-9659-0186-9. 

„Taip man, sese, padėk...“: pirmosios lietuvių moterų draugijos Jungtinėse Amerikos Valstijose // 

Oikos, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, Vilnius: Versus aureus, 2017, nr. 

23, p. 107–117. ISSN 1822-5152 (spausdintas). ISSN 2351-6461 (internetinis). 

Lietuvių diasporos tyrimų kelias: tarp lokališkumo ir mobilumo // Oikos: Lietuvių migracijos ir 

diasporos studijos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Lietuvių išeivijos institutas, 2016, nr. 1 

(21), p. 97–109. ISSN 1822-5152 (spausdintas). ISSN 2351-6461 (internetinis). 
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Pateikimo data 2020–03–01 

 

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė 

Moters socialiniai vaidmenys privačiame diskurse: Zofijos Kriaučiūnienės laiškai Mailai Talvio // 

Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Vilnius: „Edukologija“, 2016, t. 18, nr. 2, p. 63–80. ISSN 1392-

8600. (CEEOL (EBSCO sąrašas), Humanities International Complete (EBSCO sąrašas), MLA 

International Bibliography (OCLC sąrašas).  

Metodiniai darbai 

Išbandymas recenzija. Metodinė priemonė filologijos studentams, Vilnius: Edukologija, 2014. 

SIUP „Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje“. Tarpdisciplininė lituanistinio ugdymo(si) priemonė 

„Lietuva–Amerika“ Baltistikos centrų dėstytojams ir studentams, 2017–2020 m. (10 aut. l.). Pagal 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio 

mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“. 

MENINĖ VEIKLA  

– 

PROJEKTINĖ VEIKLA   

Nacionalinis projektas „Europos kultūrų dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje“ 

(EKADELAS). 2007–2008 m. 

Nacionalinis projektas „Tautinės vertybės 1990–2009 metų lietuvių išeivijos literatūroje“ 

(TAUVERLITA). 2010–2012 m. 

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.  

EKSPERTINĖ VEIKLA 

Mokslo duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė;  

Ugdymo plėtotės centro bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių (literatūros) turinio vertintoja ekspertė. 

Nacionalinės švietimo agentūros  

MOKSLO POPULIARINIMO VEIKLA 

Vedami seminarai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Lietuvos miestuose, rajonuose. 

Skaitomos paskaitos visuomenei, dalyvaujama knygų pristatymuose, diasporai skirtuose forumuose, 

skelbiamos publikacijos įvairiuose mokslo populiarinimui skirtuose leidiniuose. 

Šešių knygų sudarytoja ir įžangos žodžių autorė: Nelė Mazalaitė. Legendos apie ilgesį (2007); No 

men, no cry:  Contemporary Lithuanian Women’s Prose [anthology] (2011); Ieva Simonaitytė. 

Aukštujų Šimonių likimas (2011); Vištytis (I, II d.; 2015), pasaulio lietuvių rašytojų kūrybos 

antologija Egzodika (2019). 

SVETIMŲ KALBŲ 

MOKĖJIMAS 

 pradinis –  skaitau ir rašau su žodynu; 

 vidutinis – skaitau ir suprantu be žodyno, rašau asmeninius 

ir dalykinius laiškus, susišneku; 

 puikus/l.geras – (gana) laisvai skaitau ir rašau, (gana) 

lengvai bendrauju įvairiomis temomis. 

Kalba Lygių reikšmės 

Rusų    puikus 

Anglų    l.geras 

Lenkų   vidutinis  

Prancūzų  pradinis   

Lotynų  pradinis   

Latvių  pradinis   

KONTAKTINIAI DUOMENYS  el. p.: zydrone.kolevinskiene@gmail.com 

DĖSTYTOJO PROFILIS https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp03421 


