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1. Vardas, pavardd La ita Varanaviiien€

2. Gimimo data

3. Gyvenamoji vieta

4. Telefonas

5. Elektroninio pa5to adresas lt

6.I5silavinimas

Iisilavinimas Mokvmo istaisospavadinimus Speciulvbi Baigimo metai
AukStasis Vilniaus universtetas Lietuviu filolosiia 1980

7. Turimas pedagoginis/ mokslo laipsnis ( zi twrite)

d. lloKtas uzslento kalbas mokate? Anglq, rusq

9. Pagrindind darbovietd, pareigo- UAts,,Tyto albao, direktord

10. Kitos darbovietOs (jei tarite)

11. Visuomenin6 veikla Lietuvos leiddjq asociacijos valdybos nar6
Vilniaus knygq mug6s organizacinio
komiteto nard



12. Jtisq veikla Vilniaus universiteto 'I'

igyvendinant Universiteto misij4 ir puo
Universiteto verfybes; Jtisq motyvacija r
Universiteto veiklos kokybe (iki ruA| |
ienkl4)z

Lryboje
el0.jant
iipintis
ooados

Vilniaus universitet4 matydiau kaip moderniausio
mokslo centr4 ir klasikini fundamentin[ i5silavinimq
teikiandi4 mokymo ir ugdymo istaigq stiprinandiq
paZintines ir kfirybines galias, puoselejandi4
akademines ir socialines vertybes.

I5silavinimo kaip vertybes nuostafll formavimas,
atsakingos lyderystes ugdymas neimanomas be
Zinojimo, kokiq pavyzdLiqjau esama, kas pasiekta,
"Gerosios Zinios" apie Universitet4 ir jo misij4
skleidimas, reik5mingiausiq mokslo darbq prieinamas
pristatymas pladiajai visuomenei padetq kelti jos
akyse mokslo ir i5silavinimo prestiZ6 skatintq labiau
dometis intelektiniu paveldu ir, tuo padiu, mokslo
perspektyvomis.

Universitetas - neabejotinas lyderis visose dvasinio
gyvenimo srityse ir naujausioje socialineje realybeje,
tai ipareigojanti pozicija, ir gebejimas atsahrti i visus
spardiai kintandios realybes i55ukius - jo istorine
priederme.

Universitetas rengia rytdienos tikrqji minties ir
morales elit4. Prisideti prie Siq procesq - pareiga ir
sarbe.

13. J[sq turimos Zinios, patirtis ir get
reikalingi Tarybos nario pareigoms I
atstovauti pasirinktai interesq sriiiai (il
spaudos ienkl4)t

ijimai,
iti bei
i 1000

Per daugiau nei 30 darbo metq kultUrineje Lietuvos
spaudoje ir leidybos srityje turejau galimybg iS esmes
paL,inti Lietuvos kult[ros pasaul[. Kiirybine veikla
kultiiros leidiniuose (,,Literatiira ir menas,,,
"Atgimimas"," Kult[ros barai") i5moke ne tik rengti
publikacijas ir bendrauti su autoriais, bet ir kurti
leidybos projektus, turindius i5liekamqj4 kulmrinE
vertq, formuojandius visuomends vertybines nuostatas.

Leidykla ,,Tyto alba", kuriai vadovauju, visada laike
lietuviLl autoriq knygas prioritetine sritimi, kartu
versdama reik5mingus kDrinius i5 kitq kalbq.

Veikla Lietuvos leidejq asociacijoje (2009-2012 m.
asociacijos prezidente) leido paZinti platrl Europos
kultiiros kontekst4 Europos ir pasaulio knygll rinkas ir
naujoves.

Daug [vairiausios patirties dave ir 15 metq darbas
Vilniaus knyglt muges organizaciniame komitete, kurio
pastangomis Sis literatlrinis renginys virto bene
didZiausiu Lietuvos kultDros forumu. Zinomu ir uZ
Lietuvos sienu.

Sios unketos I bei 6-13 punktuose pateikti
tinklalapyje.

2Al4 m. spalio mdn. 21 d.
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