autoriai
Andrijauskas Antanas (g. 1948) – habilituotas humanitarinių
mokslų (filosofija) daktaras, akademikas. Lietuvos kultūros tyrimų
instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas, Vilniaus
dailės akademijos profesorius. Mokslinių interesų sritys: filosofijos istorija, estetika, meno filosofija, menotyra, orientalistika,
kultūrologija.
El. paštas: aandrijauskas@hotmail.com
BARLYBAYEVA Gauhar (g. 1960) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė, Kazachstano Respublikos Filosofijos, politikos
mokslų ir religijos studijų instituto Kazachų filosofijos ir Farabi
studijų skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: kazachų etikos istorija, filosofija, tolerancija, tiurkų
kilmė.
El. paštas: gbarlybaeva@mail.ru
DEVIATNIKOVAITĖ Ieva (g. 1977) – socialinių mokslų teisės
krypties daktarė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos
Viešosios teisės instituto profesorė. Mokslinių interesų sritys:
nacionalinė ir lyginamoji administracinė teisė, teisės istorija.
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filosofija, Kinijos filosofija, budizmas, filosofijos istorija.
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