CURRICULUM VITAE
ŽILVINAS BELIAUSKAS

Gimimo data ir vieta:

1958 m. balandžio 17 d. Kauno raj., Garliava.

Namų adresas:

Antakalnio 43-18
Vilnius
Tel.: +370 687 76625
El.-paštas: zilvinas@zilvinas.be

Išsilavinimas:

Kauno J. Jablonskio vid. mokykla.
1976 m.

Vilniaus Universitetas
1976-1982 mm.

B.L./M.L. Psichologija

Liaudies universitetas
1976-1982 mm.

anglų kalba, vertėjas - konsultantas

Vilniaus Universitetas
1985-1989

neakivaizdinės aspirantūros studijos
Filosofijos istorijos ir logikos katedroje

Specializacijos sritys:
•
•
•
•
•

Socialinė ir kognityvinė psichologija
Struktūralizmas ir prasmės problema
Šiuolaikinė filosofijos istorija
Antropologija ir kultūros teorijos
Žmogaus teisės ir politiniai mokslai

Užsienio kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba:

lietuvių

Laisvai kalbama ir rašoma:

anglų, rusų

Skaitoma su žodynu:

prancūzų, lenkų

Pagrindinės darbo vietos:
Vilniaus žydų viešoji biblioteka
http://vilnius-jewish-public-library.com/
2014 m. sausio 1 d. - dabar

Vedėjas

Mykolo Romerio universiteteas
2011 – dabar

Lektorius, Psichologijos katedra

Vilniaus žydų viešoji biblioteka
http://vilnius-jewish-public-library.com/
2012 m. vasario 1 d. – 2013 m. sausio 1 d.

Kultūros projektų vadovas

Laisvai samdomas vertėjas
1986 – dabar
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
2011 – 2012 m. rugsėjo 1 d.

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras Direktorius
1998 – 2009
Kultūros ir meno institutas
Tilto 6
Vilnius

Mokslinis bendradarbis (1989-1997)
Studijų centro vedėjas (1994-1996)
Vyr. laborantas (1998)

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
1982-1988

Psichologinių tyrimų sektoriaus vedėjas

Skaityti ar skaitomi kursai: (1986-2013):
•
•
•
•
•
•
•

Mąstymas, kalba ir intelektas - Mykolo Romerio universitetas
Jutimai ir suvokimas – Mykolo Romerio universitetas
Socialinė psichologija - Mykolo Romerio universitetas
Kultūrinė antropologija - Kultūros ir meno instituto Studijų centras, VU
Orientalistikos studijų centras
Dvidešimto amžiaus filosofija – Muzikos ir teatro akademija.
Bendravimo psichologija – Kolpingo kolegija „Interverslas“
Skaitymo Psichologija – VU Istorijos f-tas, Bibliotekininkystės katedra

Visuomeninė veikla
Valdybos pirmininkas - Vilnius International Club
2010 rugsėjo mėn – 2013 m. balandžio mėn.
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Pasaulio lietuvių skyriaus redaktorius portale www.VilNews.com
2010 gruodžio mėn - dabar
Kita darbinė patirtis:
• Dalyvavimas Nepriklausomo sociumo tyrimo instituto darbe, jo suorganizuotoje
vasaros mokykloje užsieniečiams - "Lietuva kelyje iš totalitarizmo į demokratiją".
• Trys vienkartiniai kontraktai vertėjo darbui su Tarptautinės valiutos fondo misijų
atstovu, diegiančiomis Lietuvoje Mokėjimų balansą - 1994-1996 m.
• UAB Fidus - Užsienio programų koordinatorius (1995)
• Personalinė Žilvino Beliausko įmonė "Knygos skrydis", platinanti užsienio lietuvių
tarpe Lietuvoje išleistas knygas, muzikinius įrašus ir kompiuterines programas (19961998)
• Vertimai į lietuvių ir anglų kalbas.
Pomėgiai: literatūra, kompiuteriai, kinas, sportas.
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