
CURRICULUM VITAE 

RAIMONDA SIMANAITIENĖ (g. 1964) 

Išsilavinimas:  

1982–1987 m. meno istorijos ir teorijos studijos Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės 
akademija); 1996–1998 m. taikomosios pedagogikos magistrantūros studijos Vytauto Didžiojo 
universitete; 1998–2003 m. doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete. 2003 m. apginta 
disertacija „XX a. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida“, suteiktas humanitarinių mokslų 
daktarės laipsnis. 

Darbinė veikla:  

Nuo 1991 m. iki dabar - VDU MF Menotyros katedros asistentė, lektorė, docent, profesorė.  
Nuo 1989 m. iki dabar Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos dailės istorijos mokytoja.  
Nuo 2003 m. atskirus dailės istorijos dalykus kviečiama skaityti Kauno kolegijos Menų ir ugdymo 
fakultete. 
 
Moksliniai interesai:  

XX a. – XXI a. vaizduojamoji ir taikomoji Lietuvos dailė, dizainas. Tautodailė. Kultūrinio turizmo 
problematika, gido veikla. Parodų, projektų kuratorystė. Dailės edukacija. Su šiomis tematikomis 
pastoviai dalyvauja tarptautinėse ir vietinėse konferencijose. 

VDU Menų fakultete dėstomi dalykai, akademinė veikla:  

Bakalauro studijose:  
Vakarų Europos dailė,  
Pažintinė praktika,  
Mada ir dizainas,  
Mados ir dizaino industrijos.  
Magistrantūros studijose:  
Kultūrinio turizmo ekskursijų rengimo ir vedimo metodika;  
Paveldosaugos ir turizmo praktika.  
Vadovauja kursiniams, baigiamiesiems bakalauro ir magistro darbams.  

Kultūros paveldo ir turizmo magistrantūros programos komiteto pirmininkė.  

Jungtinio VDU ir EDU humanitarinių mokslo srities menotyros krypties (03H) doktorantūros 
komiteto pirmininkė. Vadovavo vienai apgintai daktaro disertacijai (2020 m.), buvo 6 daktaro 
disertacijų Gynimo tarybos narė, vienos iš jų – pirmininkė. 

Dalyvavimas mokslinėse stažuotėse, pagal LR Švietimo mainų paramos fondo ir Erasmus 
mainų programas:  

2022 m. Kazachstano Abajaus vardo Pedagoginis universitetas, Almata, Kazachstanas (1 savaitė). 
2020 m. Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija (1 savaitė). 
2018 m. Karališkosios Danijos akademijos Bornholmo meno, dizaino ir konservavimo mokykla, 
Bornholmas, Danija (1 savaitė).  
2015, 2005 m. Estijos dailės akademija, Talinas, Estija (1 mėnuo).  
2014, 2012 m. Nacionalinė Baltarusijos mokslo akademija, Minskas, Baltarusija (1 mėnuo).  
2010 m. A. Mickevičiaus universitetas, Poznanė, Lenkija (1 savaitė).  
2008, 2006 m. Latvijos dailės akademija, Ryga, Latvija (1 mėnuo).  
2007 m. Politechnika Radomska, Radomas, Lenkija (1 mėnuo).  
2004 m. Nacionalinis valstybinis Baltarusijos kultūros universitetas, Minskas, Baltarusija (1 mėnuo). 
 



Parengti ir sudaryti mokslo ir meno leidiniai:  

1.Simanaitienė, Raimonda. Pėdsakai molyje: Vaclovas Miknevičius Vilnius: Architekto Gedimino 
Baravyko fondas 2020. P. 204  
2.Simanaitienė, Raimonda. A Century of Professional Lithuanian Glass Art. Beau Bassin : Scholars' 
press, 2018. P. 166  
3.Filomena Ušinskaitė: albumas. Sudarytojos Algė Gylienė, Raimonda Kogelytė-Simanaitienė. 
Kaunas: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius. 2012. P. 82.  
4.Kogelytė-Simanaitienė, Raimonda (sudaryt.). Acta Academiae artium Vilnensis. [T.] 49. Modernios 
Lietuvos dailės ištakos: Kauno meno mokykla. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008. P. 
183.  
5.Kogelytė - Simanaitienė, Raimonda. Taikomosios dailės lobiai. In: Lietuvos lobiai. Kaunas: Šviesa, 
2007. p. 72-149.  
6.Simanaitienė, Raimonda. Taikomosios dailės laimėjimai. In: Tarpukario Lietuva. Kaunas: Šviesa, 
2007, p. 134 – 139.  
7.Simanaitienė, Raimonda. Taikomoji dailė. In: Lietuva. Šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005, 
p. 314 – 319. 
 
Svarbesni mokslo straipsniai 2017 - 2022 m. 

1. Simanaitienė, Raimonda . Vaclovo Miknevičiaus kūryba pramoninės ir architektūrinės keramikos 
srityse. In: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2022, p. 146 – 177. 
2. Simanaitienė, Raimonda . Indrės Stulgaitės Kriukienės kūryba: nuo estetizuotos skulptūros iki 
konceptualios instaliacijos. In: LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija "LOGOS". 2021, p. 107-
114.  
3. Simanaitienė, Raimonda . Keramika kaip gyvenimo pamatas. In: LOGOS. Vilnius: Visuomeninė 
organizacija "LOGOS". 2020, p. 141-149.  
4.Simanaitienė, Raimonda ; Ramonienė, Margarita. Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos projekto 
"Pažink mokytojų kūrybą" pristatymas (atvejo analizė). In: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
kokybės gerinimas: situacija ir perspektyvos: mokslo straipsnių leidinys / sudarytoja Sigita 
Saulėnienė. Kaunas: Kauno kolegija, 2020, p. 67-69. 
5.Simanaitienė, Raimonda. Stiklo dailininkės Sigitos Grabliauskaitės kūrybos temų ir meninės raiškos 
ypatumai. In: LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija "LOGOS". 2019, p. 135 – 145.  
6.Simanaitienė, Raimonda . Žodžio ir vaizdo galia Marijonos Sinkevičienės tekstilėje. In: LOGOS. 
Vilnius: Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2019, p. 121-127. 
7.Simanaitienė, Raimonda . Потребность теоретического и практического взаимодействия в 
художественном развитии детей (тематическое исследование проекта «Следи за творчеством 
учителей» в художественной школе в Литве). In: Artistic education fields integration: theoretical 
and methodological framework. Challenges. Perspectives: the scientific international symposium 
materials, October 18-20 2018, Alecu Russo. Bălți: Indigou Color, 2019, p. 125-132 
8. Simanaitienė, Raimonda. Fantasmagorijos ir medžiagų dermės stiklo dailininko Arūno Aleksandro 
Daugėlos kūryboje. In: LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija "LOGOS". 2018, p. 133-139.  
9.Simanaitienė, Raimonda . XX a. pirmos pusės Lietuvos pramoninių stiklo dirbinių meninio vaizdo 
ypatumai ir kai kurie jų išsaugojimo aspektai. In: Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos 
aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei : mokslo straipsnių rinkinys / sudarytoja A. Kulvietytė-
Cemnolonskė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, p. 158-169. 
10.Simanaitienė, Raimonda. Asociacijų žaismės ir kūrinių ištarmės dailininko Rimvydo Mulevičiaus 
paveiksluose. In: LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija "LOGOS". 2017, p. 138-143.  
11.Simanaitienė, Raimonda; Simanaitis, Vytautas. "Menas sveikatai" - viena iš ligos įveikimo taktikų. 
In: Menas, dizainas ir meninis ugdymas : kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys: 10-osios 
tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegija, 2017, p. 35 - 43. 

 
 
Ekspertinis darbas:  



2021 – 2022 m. VDU vardinės kompozitoriaus V. Kuprevičiaus stipendijos konkurso vertinimo 
komisijos narė. 
2019 – 2021 m. LR Nekilnojamo kultūros paveldo ekspertų komisijos narė. 
2016 – 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos ekspertė.  
Nuo 2017 m. - MITA ekspertė. 
Nuo 2016 m. - Lietuvos mokslo tarybos duomenų bazės "Lituanistika" ekspertė. 
2016 - 2020 m. - Kauno m. savivaldybės ekspertė kultūros projektams.  
2014 m. - Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertė.  
2008 m. - Kauno apskrities ekspertuojamo bandomojo projekto "Lietuvos turizmo traukos vietovė 
2008" ekspertė nuo VDU.  
2005 m. – Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos ekspertė gidų testams 
užsieniečiams sukurti. 
 

Dalyvavimas universitetiniuose projektuose:  

2019 – 2021 dalyvavimas programoje „Mokymasis komandoje: tinklaveika, partnerystė, 
bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning projekte (programos kodas 
213002105) ir tarptautiniame projekte "World Universities to Schools". Org. VDU kartu su Kauno r. 
Garliavos J. Lukšos gimnazija. 
2011 – 2012 - VDU bendrauniversitetinis projektas „Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų 
programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo 
erdvės principais“, VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-084, dalyvė.  
2011 – 2012 – VK ir KK projektas „ISM vadovų studijų ir mokymo programa“ pagal 2007-2013m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-
ŠMM04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, dalyvė.  
2007 – 2008 m. Projekto "Kūrybinių industrijų skatinimas keliant meno tyrėjų mokslines ir praktines 
kompetencijas magistrantūros studijose" (BPD 2004-ESF-2.5.0-03-05/0053) VDU Menų fakultete 
dalyvė ir vykdytoja. 
 

Svarbesni iš kuruotų kultūros ir meno projektų: 

Retrospektyvinės keramiko Vaclovo Miknevičiaus keramikos parodos kuratorė. Vieta – A. 
Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, Kaunas. 2020. Tarptautinio projekto „European Glass 
and Ceramic Context“. Bornholmas, Danija (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018) komisarė. 
Tarptautinių stiklo meno parodų „Vitrum Balticum“ (2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017) 
kuratorė, organizatorė, menotyrininkė. VDA KF Stiklo katedros studentų darbų retrospektyvinė 
paroda "Titaniko" parodų salėse, VDA, Vilnius. Projekto menotyrininkė (2016). Projekto „Meninis 
stiklas virtualioje/viešoje erdvėje“ kuratorė (2010). Renginių, skirtų profesionalios stiklo edukacijos 
Lietuvoje 30-čiui (1979-2009), kuratorė. Tarptautinės Baltijos šalių keramikos parodos. Kaunas, 
Keramikos muziejus (2009) menotyrininkė. Tarptautinės 4 aukštųjų dailės mokyklų vizualiųjų menų 
parodos Lenkija/Radom, Slovakija/Košice, Ukraina/Lvov, Lietuva/Kaunas (2007-2009) kuratorė. 
Tarptautinės stiklo parodos "Nordic Glass – glass without boundaries". Danija, Švedija, Norvegija, 
Suomija, Estija, Latvija (2000-2002) lietuvių meninio stiklo kolekcijos kuratorė. Tarptautinės tekstilės 
bienalės „Linija“. Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejus (1999) kuratorė. 

Mokslo ir meno populiarinimo veikla  

Pastoviai rengia meno istorijos ir kritikos straipsnius, recenzijas, interviu, anotacijas ir kt. kultūrinėje 
spaudoje. Spausdinosi Kauno istorijos metraščio, Nemuno, Santaros, Naujosios Romuvos, Dailės, 
Krantų, Archiformos, Neue Keramik, New Glass ir kt. leidiniuose bei žurnaluose, Literatūros ir meno, 
Kauno dienos, Kamanės laikraščiuose ir tinklalapiuose. Taip pat parengė nemažai katalogų įvairioms 
dailės parodoms. Dalyvavo įvairiose TV ir radijo laidose, pristatant meno renginius.  



Stipendijos, premijos:  

2018 m. - LR Valstybinė edukacinė Meno ir kultūros kūrėjų stipendija (6 mėn.). 2017 m. Danijos 
Kultūros ministerijos grantas. 2016 m. - Kauno m. savivaldybės Kultūros skyriaus stipendija (3 mėn.). 
2015 m. - LR Valstybinė individuali Meno ir kultūros kūrėjų stipendija (6 mėn.). 2014 m. - LR 
Valstybinė edukacinė Meno ir kultūros kūrėjų stipendija (5 mėn.). 2009 m. - LR Valstybinė 
individuali stipendija Meno ir kultūros kūrėjų stipendija (6 mėn.). 2008 m. - LR Valstybinė edukacinė 
stipendija Meno ir kultūros kūrėjų stipendija (2 mėn.). 2007 m. - Kauno m. savivaldybės Kultūros 
skyriaus stipendija (7 mėn.). 2003 m. - Kauno Meno kūrėjų asociacijos premija. 2000 m. - Šiaurės 
šalių Ministrų tarybos stipendija (3 mėn.).  

Dalyvavimas institucijose ir visuomeninėse organizacijose:  

Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.  
Nuo 1995 m. Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narė. 


