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Šios knygos autoriai

Citavičiūtė Liucija

hum. m. dr., Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros 

skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja; liucija.cita@gmail.com

Calma e.  Cl arinda

hum. m. dr., aukštosios europos kun. józefo tischnerio vardo mokyklos 

krokuvoje visuomenės mokslų fakulteto filologijos-taikomosios lingvistikos 

krypties studijų dėstytoja (wydział nauk społecznych, filologia-Lingwistyka 

stosowana, wyższa szkoła europejska im. ks. józefa tischnera w krakowie); 

cecalma@gmail.com

Baronas darius

hum. m. dr., Lietuvos istorijos instituto Ldk istorijos skyriaus vyresnysis 

mokslo darbuotojas; baronas@istorija.lt

Chemperek dariusz

habil. dr., prof., Liublino Marijos Curie-skłodowskos universiteto  

Lenkų filologijos institutas (instytut filologii Polskiej, uniwersytet  

Marii Curie-skłodowskiej, Lublin); chemperek@onet.pl

Čiurinskas Mintautas

hum. m. dr., doc., Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto  

senosios literatūros skyriaus vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas;  

mintautas.ciurinskas@flf.vu.lt

daugirdas kęstutis

teol. m. dr., Leibnico europos istorijos institutas, Maincas (Leibniz-institut 

für europäische Geschichte, Mainz); daugirdas@ieg-mainz.de
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dilytė dalia

hum. m. dr., doc., Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios  

literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja; skrynele@gmail.com

Grzebień Ludwik sj

habil. dr., prof., krokuvos akademija ignatianum (akademia ignatianum  

w krakowie); lgrzebien@jezuici.pl

katilienė irena

vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo 

rinkinių centro rankraščių skyriaus vyriausioji biliotekininkė; 

irenakatil@gmail.com

kiszkowiak katarzyna

hum. m. dr., Gdansko universitetas, filologijos fakultetas, Lenkų filologijos 

institutas, Literatūros istorijos katedra (uniwersytet Gdański, wydział  

filologiczny, instytut filologii Polskiej, katedra historii Literatury);  

chwarzno@op.pl

kempa tomasz

habil. dr., prof., torunės Mikalojaus koperniko universiteto rytų europos 

katedros vedėjas (uniwersytet Mikołaja kopernika w toruniu, instytut  

historii i archiwistyki; kierownik zakładu historii europy wschodniej); 

tkempa@umk.pl

nowicka-jeżowa alina

habil. dr., prof., varšuvos universitetas (uniwersytet warszawski);  

an-j@wp.pl

Ślusarska Magdalena 

hum. m. dr., Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrimų instituto  

apšvietos literatūros skyriaus mokslo darbuotoja (instytut Badań Literackich 

Polskiej akademii nauk, Pracownia Literatury oświecenia); sapot32@wp.pl

okoń jan

habil. dr., prof.; aukštosios europos kun. józefo tischnerio vardo mokyklos 

krokuvoje profesorius (prof. zw. w wyższej szkole europejskiej im. józefa 

tischnera w krakowie); njokon@cyf-kr.edu.pl
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ożóg kazimierz sebastian 

hum. m. dr., opolės universitetas, Meno institutas (uniwersytet opolski, 

instytut sztuki); kazimierzozog@gmail.com

Patiejūnienė eglė

hum. m. dr., Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros 

skyriaus mokslo darbuotoja; egle.pati.ep@gmail.com

Petrošienė Lina

hum. m. dr., doc., klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto 

Baltistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja; laurinitta@gmail.com

rzegocka jol anta

hum. m. dr., aukštosios europos kun. józefo tischnerio vardo mokyklos  

krokuvoje visuomeninių mokslų fakulteto dėstytoja (wydział nauk  

społecznych, wyższa szkoła europejska im. ks. józefa tischnera  

w krakowie); jrzegocka@wse.krakow.pl

ulčinaitė eugenija

habil. dr., prof., vilniaus universitetas, klasikinės filologijos katedra;  

eugenija.ulcinaite@flf.vu.lt

irena vaišvil aitė

habil. dr., prof., vilniaus universitetas; irena_praha@hotmail.com

vaitkevičiūtė viktorija

hum. m. dr., vilniaus universiteto bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė,  

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausioji 

bibliotekininkė; viktorija.vait@gmail.com


