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Tyrimų tematika:

• Klasterio mokslininkai analizuoja pasaulio literatūrų procesus 
komparatyvistiniu aspektu, ieškoma sąsajų su kultūros procesais;

• aiškinasi ir aiškina lietuvių literatūros vaidmenį šiandieninės • aiškinasi ir aiškina lietuvių literatūros vaidmenį šiandieninės 
Lietuvos ir Europos kultūroje;

• akcentuoja ir aktualizuoja

• literatūros (rašymo ir skaitymo) reikšmę, siekiant išsaugoti tautinį 
tapatumą globalizacijos amžiuje, sukurti integruotą ir 
nenutrūkstamą ratą institucijų, kurias sieja rūpestis lietuvių 
literatūra ir tautiniu identitetu;



• literatūrologiniams tyrimams panaudoti socialinių mokslų srities tyrėjų 
pasiektus rezultatus, aktualizuoti globalias problemas, ieškant praktinio 
literatūrologijos pritaikymo;

• surasti ir pritaikyti įvairią literatūrologinių tyrimų rezultatų sklaidos 
strategiją skirtingose skaitytojų grupėse, atkreipiant dėmesį į kiekvienos 
grupės literatūrinę kompetenciją, profesiją, amžių; 

• skleisti atliktų ir atliekamų tyrimų rezultatus neakademinėje • skleisti atliktų ir atliekamų tyrimų rezultatus neakademinėje 
visuomenėje, mėginant užpildyti literatūrinės kompetencijos spragas.

• plėtoti regioninės literatūros tyrimus, aktualizuojant Kauno regiono 
rašytojų kūrybą. 

• mokslinių tyrimų rezultatai tiesiogiai panaudojami švietimo sistemoje –
dalijamasi patirtimi su mokytojais seminarų metu, siūlomos naujos 
dėstymo metodikos, pristatomos naujos literatūrologijos kryptys. Tyrėjų 
dalyvavimas socialiniuose procesuose neišvengiamas, nes tie procesai ir 
yra pasirinktos tyrimų krypties objektas.



• klasterio veikloje dalyvauja 18 narių, iš jų 6 doktorantai. Yra  
vykdomi literatūros istorijos bei lyginamuosius tarpdalykinius 
tyrimus. Į klasterio veiklą yra įsijungę ir kelių filologijos katedrų tyrimus. Į klasterio veiklą yra įsijungę ir kelių filologijos katedrų 
tyrėjai. 

• klasterio nariai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje: 
išleidžiamos monografijos, ruošiamos mokslinės publikacijos, 
kurios yra skelbiamos ne tik Lietuvos, bet ir užsienio leidiniuose. 



Mokslinės publikacijos
• 2012 metais klasterio nariai paskelbė 54 mokslinius straipsnius: 15 iš jų 

užsienio moksliniuose leidiniuose. 
• paskelbta viena tarptautinė mokslinė monografija: 

Buckley, Irena; Palacio, Marie-France de. L'Eden lituanien et la Babylone française : Les contacts culturels 
franco-lituaniens au XIXe siècle. Paris : Classiques Garnier, 2012. 375 p. ISBN 9782812406034. Prieiga per 
internetą: <http://www.classiques-garnier.com/editions-tabmats/IbyMS01_tabmat.pdf>.

• Išleistas vienas mokslinės periodikos rinkinys • Išleistas vienas mokslinės periodikos rinkinys 
„Česlovo Milošo skaitymai 5 “ (sudarytoja prof. dr. Asija Kovtun)

• išleistos dvi šaltinių publikacijos: 
B. Vaškelis.Žvilgsnis iš atokiau. III. (sudarytoja doc. dr. Dalia Kuizinienė).
V. Trumpos korespondencija.( sudarytojos D.Dapkutė. D. Kuizinienė). 



Organizuotos konferencijos, seminarai, viešos paskaitos

• Tarptautinė mokslinė konferencija „ Maironis ir jo epocha“, 2012 
11 14-15 drauge su LLTI.

• Respublikinė tarpdalykinė konferencija „Mano namai – kultūra”, • Respublikinė tarpdalykinė konferencija „Mano namai – kultūra”, 
skirta Jonui Mekui , VDU, 2012 11 27.

• Seminaras mokytojams, susitikimai su rašytojais, paskaitos 
universiteto bendruomenei. 

• Skaityta 12 viešų paskaitų.



Dalyvavimas konferencijose

• Dalyvauta 46 mokslinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje



Projektinė veikla

• Tarptautinis projektas „Lietuvių –prancūzų literatūriniai ryšiai“. 
LMT programa „Žiliberas“ (projekto vadovė prof. dr. Irena 
Buckley)

• LMT projektas „Egzodo paveldo likimai“ (projekto vadovė doc. 
dr. Dalia Kuizinienė)

• Projektas „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo 
tobulinimas skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP Studijos)“ (projekto 
vykdytojos prof. dr. Asija Kovtun, doc. dr. Asta Gustaitienė, dr. 
Vijolė Višomirskytė)

• Projektas “Lituanistikos (baltistikos ) centrų, kietuvių 
bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimo stiprinimas” (vykdytojos doc. dr Indrė 
Žakevičienė, doc. dr. Dalia Kuizinienė, doc. dr. Asta Gustaitienė, 



Premijos ir apdovanojimai

doc. dr. Asta Gustaitienė yra įvertinta LR Švietimo ir mokslo ministerijos 
Vaikų literatūros premija.

Vykstant Metų knygos rinkimams šiais metais buvo organizuotas recenzijų Vykstant Metų knygos rinkimams šiais metais buvo organizuotas recenzijų 
konkursas. Jame antroji vieta buvo skirta Lietuvių literatūros katedros 
docentės Indrės Žakevičienėsrecenzijai „Gyvenimo in-(kons)-truktorius, arba 
Būties tiesos pagal T. Marcinkevičiūtę“ („Literatūra ir menas, 2012 11 09).

Kultūrinio svaitraščio „Literatūrair menas“ premija už prozą buvo skirta 
Lietuvių literatūros katedros doktorantui Ramūnui Čičeliui už 2012 metais 
leidinyje skelbtus prozos tekstus.


