prasidėjo komisijos vertinimai ir apdovanoji
mai. Dr. Rimantas Kmita, prisimindamas, kad ši
konferencija skirta Maironio metinėms, provo
kavo, kad poetas taip pat tapo prekės ženklu –
portretas ir eilėraščiai kabo mieste, dvidešim
ties litų banknotą puošia jo atvaizdas. Apiben
drindamas, kad Maironio figūroje susijungia

ir mokslas, ir menas, studentams palinkėjo
likti kultūroje ir tapti ateities kūrėjais. Aldona
Ruseckaitė, Maironio lietuvių literatūros mu
ziejaus direktorė, tardama sveikinimo žodį,
džiaugėsi konferencijos sėkme ir teigė tikinti,
kad tokie renginiai augina būsimą akademikų,
profesorių kartą.
Vilniaus universiteto
Filologijos fakulteto
Lietuvių literatūros specialybės
IV kurso studentės
Deimantė Daugintytė ir
Simona Diržinauskaitė

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio
fakulteto Lietuvių filologijos katedros
literatūrologų veikla 2012 metais
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fa
kulteto Lietuvių filologijos katedros literatū
rologai 2012 m. toliau tęsė mokslo tiriamojo
darbo „Literatūrinės savimonės struktūra ir jos
raida“ veiklą. Pagrindiniai tyrėjų siekiai buvo
tirti meninių tekstų ir viešojo diskurso poetiką
ir retoriką sinchroniniu bei diachroniniu as
pektu. Tyrimai atlikti taikant fenomenologijos,
hermeneutikos, naujojo istorizmo, modernio
sios literatūros sociologijos ir kt. metodus.

Svarbiausios 2012 m. mokslinės
publikacijos
Šiais metais prof. dr. Aleksandras Krasnovas
tyrė literatūrinį Mikalojaus Konstatino Čiur
lionio paveldą ir parengė mokslinį straipsnį
„Literary Heritage of M. K. Čiurlionis“, kuris
publikuotas bendrame Vilniaus universiteto
ir Krokuvos Jogailaičių universiteto leidinyje
„Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstan
tinas Čiurlionis The Neighbouring of Cultures,
the Borderlines of Arts“.
Jau kelinti metai prof. dr. Gabijos Bankaus
kaitės-Sereikienės tiriamasis laikotarpis yra

tarpukaris. Šiais metais tyrėja parengė mokslinį
straipsnį „Moters įvaizdis pirmosios Lietuvos
Respublikos periodikoje“. Straipsnis išspaus
dintas tarptautinio mokslo žurnalo „Respectus
Philologicus“ pavasariniame numeryje. Daug
pilio universiteto leidinyje „Kultūras studi
jas“ (T. 4) išspausdintas mokslininkės straips
nis «Неоромантическая литовская поэзия:
симболика цвета».
Retorikos specialistės doc. dr. Skirman
tė Šarkauskienė ir dr. Skirmantė Biržietienė
šiais metais daugiausia dėmesio skyrė viešo
jo diskurso retorikai ir kognityviajai poetikai.
Doc. dr. S. Šarkauskienė (su bendrautorėmis
doc. dr. S. Juzelėniene ir V. Seredžiūte) paren
gė straipsnį „Antropomorfinės laiko metaforos
šiuolaikinėje lietuvių poezijoje“, dr. S. Biržie
tienė viešojo diskurso, t. y. reklamos, retorikos
tyrimus apibendrino publikacijoje „Lietuviškos
socialinės reklamos retorika: įtikinimo būdai“.
Abu tekstai publikuoti leidinyje „Respectus
Philologicus“ (rudeniniame numeryje).
Dokt. Mindaugas Grigaitis parengė pub
likaciją „Jurgio Kunčino „Glisono kilpa“:

231

pasaka apie troškiniu virtusį romaną“, kuri iš
spausdinta leidinyje „Inter-studia humanitatis“.
Tarptautinio mokslo žurnalo „Respectus Phi
lologicus“ rudeniniame numeryje publikuotas
kitas doktoranto straipsnis „Transgrediencijos
raiška Broniaus Radzevičiaus novelių rinktinė
je „Link Debesijos“. Tame pačiame leidinyje
išspausdintas ir dar vienos Lietuvių filologijos
katedros dokt. Linos Buividavičiūtės straipsnis
„Egzistencijos tipai Ričardo Gavelio romane
„Vilniaus pokeris““.

Moksliniai tyrimai, pristatyti
tarptautinėse ir respublikinėse
konferencijose
2012 m. gegužės 17–18 d. dr. Skirmantė Bir
žietienė ir dr. Eglė Klimaitė-Keturakienė da
lyvavo Šiaulių universiteto Humanitarinio fa
kulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros
organizuotoje tarptautinėje interdisciplininėje
konferencijoje „Kavinės fenomenas kultūro
je“. Dr. S. Biržietienė skaitė pranešimą „I a. ro
mėnų puota: kulinarinis gidas pagal Marcialį“,
dr. E. Klimaitė-Keturakienė skaitė pranešimą
„Gintaro Patacko poezija apie Kauno kavines,
„kavamaniją“ ir „kavinių gėles“, arba ironiškai
žaismingas kalbėjimas apie poetą ir poeziją“.
2012 m. gegužės 18–19 d. prof. dr. Gabija
Bankauskaitė-Sereikienė, dr. Eglė Klimaitė-Keturakienė ir dokt. Roma Blėkienė dalyvavo
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fa
kulteto Užsienio kalbų katedros tyrėjų sureng
toje tarptautinėje konferencijoje „Žmogus kal
bos erdvėje“. Prof. dr. G. Bankauskaitė-Serei
kienė kartu su savo vadovauta Lietuvių filolo
gijos ir reklamos bakalauros studijų programos
bakalaure Egle Petrauskaite skaitė pranešimą
„Visuomenės vertinimas žurnale „Vapsva“
(1928–1932)“. Dr. E. Klimaitės-Keturakienės
pranešimas buvo skirtas Jurgio Savickio ir
Antano Vaičiulaičio novelistikai – „Vardas ir
bevardiškumas Jurgio Savickio ir Antano Vai
čiulaičio novelistikoje“. Dokt. R. Blėkienė pri
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statė pranešimą „„Giesmių giesmės“ motyvų
analizė Bernardo Brazdžionio lyrikoje“.
2012 m. rugsėjo 13–16 d. prof. dr. Gabija
Bankauskaitė-Sereikienė dalyvavo tarptauti
nėje tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje
Mykolo Romerio universitete. Konferencijoje
„Pasaulis sudėtas iš pasakų: tarpdisciplininio
diskurso sąsajos ir pokyčiai“ prof. dr. G. Ban
kauskaitė-Sereikienė skaitė pranešimą „Virs
mas Antano Vaičiulaičio pasakose“ (pranešimo
bendraautorė Justina Gataveckaitė).
2012 m. rugsėjo 26 d. E. Klimaitė-Ketura
kienė dalyvavo Lietuvos edukologijos univer
siteto Lituanistikos fakultete surengtoje respub
likinėje mokslinėje konferencijoje „Kosto Os
trausko provokacijos“. Tyrėja skaitė pranešimą
„Kosto Ostrausko literatūrinė kritika“.

Pagalba studentams
Dr. Eglė Klimaitė-Keturakienė šįmet parengė
metodinę mokomąją knygą „XX amžiaus pir
mosios pusės moderniosios lietuvių novelės
skaitymai: teksto interpretavimo linkmės“.
Kaip leidinio pratarmėje pažymi pati moksli
ninkė: „Šie tekstai „išaugo“ iš trečiojo kurso
[turima omenyje Lietuvių filologijos ir rekla
mos studijų programos studentai – D. A.] stu
dentams dėstomo kurso „Teksto interpretacija.
XX amžiaus pradžia“, susitelkiant į vieno žan
ro – moderniosios lietuvių novelės – konkrečių
tekstų skaitymus (iki ketvirtojo dešimtmečio
pabaigos), į mažiau tirtas interpretavimo erd
ves“ (p. 4).

Dalytasi akademine patirtimi
2012 m. rugsėjo mėn. prof. dr. Gabija Bankaus
kaitė-Sereikienė ir dr. Skirmantė Biržietienė
pagal dėstytojų mainų programą vyko skaityti
paskaitų į Dicle universitetą (Turkija).

Artėja doktorantūros studijų finišas
2012 m. spalio 2 d. vykusiame katedros posė
dyje dokt. Mindaugas Grigaitis pristatė pareng

tą disertaciją „Rašymų įvairovė Broniaus Ra
dzevičiaus, Ričardo Gavelio, Jurgio Kunčino
romanuose“. Viešas disertacijos gynimas įvyks
2012 m. gruodžio 10 d. Vilniaus universiteto
Kauno humanitariniame fakultete.

Studentų veikla
2012 m. vasario–balandžio mėn. interneto
dienraštyje Bernardinai.lt bendradarbiavo trys
Lietuvių filologijos ir reklamos studentės (da
bar jau absolventės ir kartu Lietuvių literatūros
magistro studijų pogramos studentės) Lina Sta

ponaitė, Simona Siderevičiūtė ir Loreta Vara
niūtė. Jaunosios tyrėjos rengė straipsnius Kul
tūros, Lux/jauniem, Atminties rubrikoms. Dar
viena Lietuvių filologijos ir reklamos ketvir
takursė Eglė Kuktoraitė tris profesinės prakti
kos mėnesius talkino kultūriniam savaitraščiui
„Nemunas“.
2012 m. kovo 23 d. jaunieji fakulteto tyrė
jai lituanistai savo mažuosius literatūrologinius
tyrimus pristatė fakultete organizuojamoje kas
metėje konferencijoje „Jaunųjų filologų tyri
mai“.
Daiva Aliūkaitė

2011 METAI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO
LIETUVIŲ IR LYGINAMOSIOS LITERATŪROS KATEDROJE
Literatūrinis gyvenimas tiesiog „verda“.
2011 metais katedros dėstytojai aktyviai
bendradarbiavo su Lietuvos rašytojų sąjungos
klubu, kitomis kultūros institucijomis. Sausio
7 d. Rašytojų klube įvyko profesoriaus P. Bra
žėno knygos „Amžininkai ir bendraamžiai“
pristatymas.
2011 m. vasario 18 d. tarptautinėje Vilniaus
knygų mugėje buvo pristatoma profesorės Si
gutės Radzevičienės monografija „Neatrastasis
Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje“.
Vasario 19 d. profesorius Vytautas Martinkus
per LRTV komentavo Justino Marcinkevičiaus
laidotuves – paskutinę jo kelionę iš   Mokslų
akademijos rūmų  į  Antakalnio kapines.    
Vasario 23 d. vyko profesorės Vandos Juk
naitės pjesių knygos „Ponios Alisos gimtadie
nis“ pristatymas. Vasario 24 d. docentė Žydro
nė Kolevinskienė skaitė radijo paskaitą, per
ekspozicijos „Sugrįžimai“ atidarymą Maironio
lietuvių literatūros muziejuje skaitė pranešimą  
„Literatūrinis-kultūrinis gyvenimas Vokietijos
DP stovyklose“ .
Lietuvių lyginamosios literatūros katedra
aktyviai dalyvavo organizuojant mokslo rengi

nius. Universitete kovo 17 d. surengta jungtinė
vyresniųjų ir jaunesniųjų mokslininkų, dėstyto
jų, studentų ir moksleivių mokslinė konferenci
ja „Žemės interpretacijos Lietuvoje: tarp vakar
ir šiandien“. Konferencijos metu buvo ieškoma
gyvo santykio su žemesne mokymo grandimi,
siekta geriau suvokti mokytojų ir moksleivių
lūkesčius ir problemas.
Balandžio 5 d. V. Martinkus, N. Kašelio
nienė, K. Nastopka dalyvavo Humanitarinių
ir socialinių mokslų skyriaus ir Mokslininkų
rūmų rengiamoje popietėje „Unikalaus talento
orbita: Sigito Gedos fenomenas“.
Vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuoja
mą mokslininkų grupės projektą TAUVERLITA
Lietuvos edukologijos universiteto Lituanis
tikos fakultete vyko vieši seminarai, buvo
skaitomi pranešimai. Lituanistikos fakultetas
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos
kinematografininkų sąjunga; balandžio 20 d.
vyko susitikimas su režisieriumi, Kinemato
grafininkų sąjungos pirmininku Gyčiu Lukšu.
Universiteto bendruomenė galėjo mėgautis  fil
mo „Duburys“ peržiūra.
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