Dainius
Vaitiekūnas
LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS
narys nuo 2018 m.
Trumpa biografija
Literatūrologas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.
Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame
universitete (šiuo metu Lietuvos edukologijos universitetas) ir 1994 m.
įgijo bakalauro, o 1995 m. – magistro laipsnį. 2000 m. apgynė
humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Diskurso struktūros
Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“.
1994–2001 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus
mokyklose. 2003–2005 m. dėstė Paryžiaus nacionalinio rytų kalbų ir
kultūrų instituto (INALCO) Lietuvių kalbos sekcijoje. 2004–2005 m.
LRT radijuje vedė autorinę kultūrinę pokalbių laidą „Prieš laikrodžio
rodyklę“. Nuo 2006 m. vadovauja Nacionalinės moksleivių akademijos
Lietuvių filologijos sekcijai.
2001-2018 m. dėstė Lietuvos edukologijos universitete. 2006–2017 m.
buvo šio universiteto Lituanistikos fakulteto, o 2017–2018 m.
Humanitarinio ugdymo fakulteto mokslo prodekanas. Nuo 2018 m.
eina profesoriaus pareigas Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo
akademijoje.
2016–2017 m. dirbo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto A. J.
Greimo literatūros teorijos ir semiotikos centro mokslo darbuotoju.
Nuo 2018 m. eina docento pareigas Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakultete.
Šiuo metu eina Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus
vadovo pareigas.
Ekspertinė veikla
2003–2009 m. Švietimo ir mokslo ministerijos nepriklausomas
ekspertas.
2003–2009 m. Švietimo ir mokslo ministerijos
kompetencijos centro nepriklausomas ekspertas.

Mokytojų

Nuo 2005 m. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos narys.
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2009–2011 m. ir 2014–2016 m. UNESCO organizuoto epistolinio
rašinio konkurso respublikinės atrankos komisijos narys.
Nuo 2011 m. Lietuvos mokslo tarybos Lituanistikos duomenų bazės
ekspertas.
2011–2014 m. Studijų kokybės vertinimo centro studijų programų
ekspertas.
Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose
mokyklose 2010–2014 metų strategijos rengimo darbo grupės prie
ŠMM narys.
2012 m. Literatūrinės A. Vaičiulaičio premijos komisijos narys.
2013 m. Lietuvos mokslo tarybos kuruojamos Nacionalinės
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos ekspertas.
2013 m., 2015 m. ir 2017 m. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos
organizuojamo Respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso
vertinimo komisijos narys.
Nuo 2014 m. Lietuvos kultūros instituto Vertimų skatinimo programos
ekspertas.
2014 m., 2015 m. ir 2016 m. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos
rengiamos Moksleivių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencijos
„Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo!“ vertinimo komisijos narys.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Vytauto Kubiliaus premijos
komisijos narys, o 2015 m. ir 2017 m. – pirmininkas.
Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinio egzaminų centro
ekspertas.
Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo fondo valdybos narys ir
ekspertas.
2016 m. ir 2017 m. Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos Lietuvių
kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokiniams vertinimo komisijos narys.
2016 m. ir 2017 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso
„Geriausios disertacijos“ ekspertas.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narių vertimų ekspertas.
2016–2017 m. Lietuvos kultūros tarybos ekspertas, ekspertų 3 grupių
vadovas.
Narystė asociacijose ir
kitose organizacijose
Nuo 2005 m. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos narys.
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Nuo 2012 m. asociacijos „Europos naratologų tinklas“ („The European
Narratology Network“ (ENN)) narys.
Nuo 2013 m. Baltistikos centrų asociacijos narys.
Nuo 2015 m. Žmogaus mokslų namų fondo bičiulių asociacijos
(Association des Amis de la FMSH, Prancūzija) narys.
Nuo 2016 m. Šveicarijos naratologų tinklo (Le Réseau Romand de
Narratologie (RNN)) narys.
Nuo 2016 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys.
Nuo 2017 m. Tarptautinės semiotinių tyrimų asociacijos (International
Association for Semiotic Studies, (IASS-AIS)) narys.
Nuo 2017 m. Prancūzijos semiotikų asociacijos narys.
Nuo 2017 m. Draugijos pasaulio lietuviams pažinti narys.
Monografijos ir studijus
Vaitiekūnas Dainius 2014, Lietuvių literatūra ir reklama: vartotojų
visuomenės poezija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto
leidykla.
Vaitiekūnas Dainius 2013, Kaip tampama kitu: tapatybės ieškojimas
nelietuviškame kultūriniame kontekste, in Virginija Balsevičiūtė–
Šlekienė, Vanda Juknaitė, Žydronė Kolevinskienė, Vytautas
Martinkus, Dainius Vaitiekūnas, Gitana Vanagaitė, Lietuviškumo
ribos: tautinių vertybių kaita XX amžiaus – XXI amžiaus pradžios
lietuvių (e)migrantų autorių literatūroje, Vilnius: Lietuvos
edukologijos universiteto leidykla, 213–243.
Reikšmingiausi moksliniai
ir (ar) meniniai, metodiniai
darbai
Vaitiekūnas Dainius 2017, Stereotipiškas Paryžiaus vaizdinys
šiuolaikinėje lietuvių literatūroje, Historia Universalis in Lithuania 105
(1), 94–96.
Vaitiekūnas Dainius 2017, Dialog Czesława Miłosza i Tomasa
Venclovy, in Łukasz Zabielski (red.), Bilingwizm w Europe ŚrodkowoWschodniej: literatura, język, kultura I: Bilingwizm (= Colloquia
orientalia bialostocensia: Literatura/Historia XXVIII), Białystok:
Wydział filologiczny Universytetu w Białymstoku, 55–63.
Vaitiekūnas Dainius 2017, Pabaisko mūšis literatūroje ir mene, in
Ilona Vaškevičiūtė (sud.), Pabaisko mūšis ir jo epocha, Vilnius:
Lietuvos edukologijos leidykla, 390–399.
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Vaitiekūnas Dainius 2014, Aktualūs semiotinės naratologijos
klausimai lietuvių literatūroje (Mokslo darbų apžvalga), Vilnius:
Lietuvos edukologijos universiteto leidykla.
Vaitiekūnas Dainius 2014, Pirmojo eilėraščio atmintis naujausioje
lietuvių poezijoje, in Jurga Trimonytė Bikelienė (sud.), Martynui
Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai, Vilnius:
Lietuvos edukologijos universitetas, 143–153.
Vaitiekūnas Dainius 2013, Reklama šiuolaikinėje lietuvių poezijoje,
Žmogus ir žodis 15 (2), Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas,
63–71.
Vaitiekūnas Dainius 2013, Lietuvos semiotika (Kęstučio Nastopkos
knygos „Literatūros semiotika“ recenzija), Colloquia 31, Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 170–176. Prieiga internete:
http://www.llti.lt/failai/Colloquia31_internetui_Vaitiekunas.pdf.
Metodinės priemonės
studentams
Vaitiekūnas Dainius 2009, Naujausioji lietuvių poezija: skaitymo
kryptys (Mokomoji knyga lietuvių filologijos studentams), Vilnius:
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.
Vaitiekūnas Dainius 2006, Literatūrinės semiotikos pradmenys,
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.
Mokslo populiarinimo
publikacijos
2016 m. kartu su D. Gudeliu parengta virtuali paroda Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje LEU Lituanistikos
fakultetui 70.
2015 m. kartu su D. Gudeliu parengta virtuali paroda, skirta lietuvių
prozininko Broniaus Radzevičiaus 75-osioms gimimo metinėms,
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Broniaus
Radzevičiaus
aktualumas.
Prieiga
internete:
http://parodos.lnb.lt/files/original/b10b13db708898c01f111eb59d48
879b.pdf.
2013 m. kartu su O. Baumiliene, I. Kanišauskaite, L. Mačianskaite, M.
Mikalajūnu, E. Patiejūniene, D. Satkauskyte, N. Šervenikaite, S. Žuku
parengtas Lietuvių literatūros konspektas abiturientui: Rašytojų
gyvenimas ir kūryba, kontekstai, Vilnius: Baltos lankos. Kartu su I.
Kanišauskaite parašytas skyrius Česlovas Milošas, 130–136 psl. 2013
m. pratarmė Tomas Dirgėla – personažas Tomo Dirgėlos kūrybos
knygai O tempora!, Vilnius: Edukologija, 13–15 psl.
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2013 m. straipsnis Apie laimingą mokytojo likimą 2013 m. lapkričio 13
d. laikraštyje Žosmė, 1, 7 psl.
Apdovanojimai / įvertinimai
Lietuvos edukologijos universiteto II vietos diplomas už 2014 m.
produktyviausią ir kokybiškiausią mokslinę veiklą humanitarinių
mokslų srityje ir 2015 m. Lietuvos edukologijos universiteto 80-mečio
medalis „Už nuopelnus“.
medalis „Už nuopelnus“.
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