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KLASTERIO TYRIMŲ SRITIS

� Pirma, atliekami vertimo problematikos 
tyrimai literatūrologiniu ir lingvistiniu aspektu, 
integruojant kultūrinių dimensijų analizę bei 
šių dimensijų reikšmę tarpkultūrinės šių dimensijų reikšmę tarpkultūrinės 
komunikacijos aspektu. 



� Antra, analizuojama nacionalinių literatūrų ir 
kultūrų  sąveika, įvairios šios sąveikos 
pasireiškimo formos tarpkultūrinėje / 
tarpdalykinėje erdvėje. 
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tarpdalykinėje erdvėje. 



� Trečia, tyrimuose kalbų vartojimo tendencijos 
nagrinėjamos globalizacijos ir integracijos 
procesų kontekste. Analizuojama anglų 
kalbos įtaka ir jos vartojimo augimas įvairiose 
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kalbos įtaka ir jos vartojimo augimas įvairiose 
erdvėse, bandoma įsigilinti į atsirandančias 
naujas jos vartojimo tendencijas bei 
priežastis. Atsižvelgiama į iššūkius ir 
reikalavimus, kuriuos lemia Europos 
Sąjungos plėtra ir Bolonijos proceso 
specifika.



KLASTERIO NARIAI

� Dėstytojai (9)
� Doktorantai (7)
� Magistrantai (11)



MOKSLINĖ VEIKLA 

Vertimo problematikos taikomojo pobūdžio tyrimai 

� dr. Jurgita Vaičenonienė
„Grožinės literatūros vertimai – Amerikos lietuvių tapatumo 

išraiška?“ išraiška?“ 
� doc.dr. Aurelija Leonavičienė

� Tyrimas apie lietuvių kultūrinių reikšmių interpretavimo ir 
vertimo į prancūzų kalbą ypatumus;

� „Intertekstinių reikšmių perteikimas „Cahiers lituaniens“.
� doc.dr. Dalia Masaitienė

� Kultūrinių realijų vertimo strategijos.



MOKSLINĖ VEIKLA 

Vertimo tyrinėjimai ir žanrų problemos

� doc.dr. Ingrida Žindžiuvienė
„Translation of Genre: Problems and Challenges”. 

� Teresė Aleknavičiūtė� Teresė Aleknavičiūtė
� nagrinėjo bakalauro baigiamųjų darbų įžangas anglų ir lietuvių 

kalba teksto funkcijų aspektu, aptarė mokslo populiarinimo 
diskursą lietuvių kalba multimodalumo teorijos aspektu. 



Literatūrologijos studijų tyrimų spektro problematika

� Brigita Dimavičienė
„Normų laužymas naujojoje lietuvių jaunimo literatūroje: verstinės
literatūros poveikis”;

� doc.dr. Ingrida Žindžiuvienė
„Development of 9/11 Novel“;
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„Rugsėjo vienuoliktosios romano bruožai ir vystymosi
tendencijos“;
„9/11 Novel: Ten Years of Existence“.

� doc.dr. Irena Ragaišienė
„Absence and Re-Inscriptions of Self: the Treatment of the Tree
Metaphor in Sylvia Plath’s Poetry” ;

� Monika Gruslytė
„Šiuolaikinė populiarioji moterų grožinė literatūra anglų kalba“.



Literatūros ir kultūros sąsajos ekokritikos aspektu
� dr. Audronė Raškauskienė

„The symbolism of nature in Antanas Baranauskas’s “Anykščių šilelis”
and Romualdas Granauskas’s “Gyvenimas po klevu’”;
�doc.dr. Ingrida Žindžiuvienė

„Amerikietiškos svajonės lietuviška versija: lietuvio išeivio portretas
Alės Rūtos romanuose Pirmieji svetur ir Daigynas“;
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Alės Rūtos romanuose Pirmieji svetur ir Daigynas“;
� doc. dr. Irena Ragaišienė
„Epistoliariškumas ir egzilinės tapatybės raiška Alės Rūtos Laiške

jaunystei”;
�doc.dr. Dalia Masaitienė

„Lingvistinio peizažo“ (angl. linguistic landscape) analizė;
�dr. Jolanta Lėgaudaitė
tyrė jaunimo kalbą ir kultūrą, slengo fenomeną, jo apibrėžties ir vertimo
problemas, kalbą ir lyties tapatybę, ‘spanglish’ kalbos supratimą.



MOKSLINĖ VEIKLA 

KLASTERIO NARIŲ PASKELBTI MOKSLINIAI 
STRAIPSNIAI

� mokslo straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo 

leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės 

informacijos duomenų bazėse (5) 

mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, � mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (19)

� Kitos publikacijos – (monografijų, santraukų ir kitų vertingų mokslinių 

straipsnių vertimai (8))



� doc. dr. I. Žindžiuvienė dalyvavo „Tribute to Literary Translation”

Briuselyje, kurį organizavo literatūros vertėjų asociaciją PETRA

(„Plateforme européenne pour la traduction littéraire“);

� Nuo 2009 metų klasterio narė doc. dr. I. Žindžiuvienė dalyvauja projekte

„Cross-cultural Communication“. Projekto partneriai – Latvijos ir

Suleyman Demirel, Turkija, universitetai. Projekto „Cross-cultural

Communication“ veikloje;
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Communication“ veikloje;

� 2011 m. rugsėjo 4-18 d. doc. dr. Rūta Eidukevičienė, Vokiečių ir

prancūzų filologijos katedra, organizavo Trakuose vykusį baigiamąjį

tarptautinio Erasmus (IP) projekto „Įvairovė mažoje / vienoje erdvėje –

Vidurio Europos kultūros ir literatūros heterogeniškumas ir hibridiškumas.

Vilniaus pavyzdys“ seminarą.

� doc. dr. Violeta Kalėdaitė prisidėjo prie VDU Vertimo konkurso

organizavimo 2011 05 24.

� Iš viso dalyvauta 9 projektuose.



PADARYTI MOKSLINIAI PRANEŠIMAI: 
TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE

� Padaryti moksliniai pranešimai tarptautinėse konferencijose 

(29)

TARPTAUTINIŲ MOKSLO RENGINIŲ 

MOKSLINĖ VEIKLA 

TARPTAUTINIŲ MOKSLO RENGINIŲ 
ORGANIZAVIMAS

� Tarptautinės konferencijos ir seminarai (6)



PEDAGOGINĖ VEIKLA

MAGISTRO PROGRAMOSE

� Dėstyti su klasterio tematika susiję kursai (10)

� Apginta MA tiriamųjų darbų (18) 

� Apginta MA baigiamųjų darbų (7)

DOKTORANTŪROS PROGRAMOJE

� Dėstyti kursai doktorantams (1)

� Dalyvavimas doktorantūros komisijose (2)



DOKTORANTŲ DALYVAVIMAS 
KLASTERIO VEIKLOJE

� Mokslo publikacijos (5)  
� Pranešimai konferencijose (5)  

Bendradarbiavimas organizuojant mokslo � Bendradarbiavimas organizuojant mokslo 
renginius (3) 



KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

� Stažuotės (4)
� Dalyvavimas dėstytojų mainų programose (7)



EKSPERTINĖ VEIKLA

� Ragaišienė, I. Ekspertinis vertinimas aktyviausių universiteto
doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursui.

� Žindžiuvienė, I. VDU universiteto mokslo sričių ekspertų komisijos
narė.

� Žindžiuvienė, I. VDU mokslo sričių (Humanitarinių mokslų sekcijos)
ekspertų komisijos narė.
Žindžiuvienė, I. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir� Žindžiuvienė, I. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir
mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos narė-ekspertė.

� doktorantūros komisijų nariai (I. Žindžiuvienė – 2, I. Ragaišienė – 2)
� Masaitienė D. Studijų kokybės vertinimo centro, Vilnius, užsakymu

atliko bakalauro filologinės programos ekspertinę analizę.



EKSPERTINĖ VEIKLA

� Kalėdaitė, V. 2011.04.14. ŠMM SKVC ekspertė VU magistro 
programos „Anglistika“ vertinimas. 

� Kalėdaitė, V. 2011 08 31 „Translation Theory and Practice: Situation 
in Latvia after World War II“ (VU mokslo žurnalas"Kalbotyra").

� Kalėdaitė, V. 2011 08 31 „Morphological, syntactic and semantic 
types of converse verbs in Lithuanian“ („Contemporary Approaches 
to Baltic Linguistics“, Mouton de Gruyter).to Baltic Linguistics“, Mouton de Gruyter).

� Kalėdaitė, V. 2011 09 22 „Developing Institutional Language Policy“ 
(VGTU mokslo žurnalas „SANTALKA“).

� Leonavičienė, A. Tarptautinės mokslinės duomenų bazės 
„Lituanistika“ ekspertė.


