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
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El. paštas: chistyakov.d@gmail.com
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krypties daktarė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos
Viešosios teisės instituto profesorė. Mokslinių interesų sritys:
nacionalinė ir lyginamoji administracinė teisė, teisės istorija.
El. paštas: ieva@mruni.eu
GOTAUTĖ Lina (g. 1981) – Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Komparatyvistikos skyriaus doktorantė, humanitarinių mokslų
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filosofija, orientalistika, estetika, Rytų filosofija, kultūrologija,
meno filosofija.
El. paštas: lina.gotautaite@yahoo.com
JUOZELIS Evaldas (g. 1978) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Humanistikos ir filosofijos instituto asistentas. Mokslinių
interesų sritys: mokslo filosofija, mokslinio žinojimo sociologija.
El. paštas: ejuozelis@yahoo.com
KABELKA Gintaras (g. 1979) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos
istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų sritys:
Lietuvos filosofija, filosofijos istoriografijos metodologija, mokslinio žinojimo sociologija.
El. paštas: kabelkag@gmail.com
KAVALIAUSKAS Tomas (g. 1971) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras. Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos ir socia
linės kritikos katedros docentas, Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos
katedros profesorius. Mokslinių interesų sritys: politinė filosofija,
verslo etika, Rytų Vidurio Europos transformacija, Europos tapatybė, šachmatų teorija.
El. paštas: tomas_kavaliauskas@yahoo.com
LUKAŠEVIČIUS Artūras (g. 1968) – humanitarinių mokslų (teologija) daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Religijos studijų
katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: biblinė katechezė,
naujoji evangelizacija, suaugusiųjų evangelizacija ir katechezė,
tarpreliginis dialogas.
El. paštas: arturas.lukasevicius@vdu.lt
NIKA Oksana (g. 1968) – humanitarinių mokslų (filologija)
habilituota daktarė, Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio
universiteto (Ukraina) Filologijos Instituto Ukrainiečių kalbos

ir taikomosios kalbotyros katedros profesorė. Mokslinių interesu sritys: ukrainiečių literatūrinės kalbos ir kultūros istorija,
istorinė sintaksė, ukrainiečių kalbotyros istorija, leksikografija,
diskursyvioji kalbotyra.
El. paštas: nikaoksanaiv@gmail.com
NOREIKA Alvydas (g. 1972) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos
skyriaus mokslo darbuotojas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Filosofijos ir kultūros mokslų katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: lietuvių išeivių filosofija, socialinių mokslų
filosofija, Vakarų filosofijos istorija, civilizacijų teorija, kultūros
sociologija, meno sociologija, populiariosios kultūros studijos ir
sociologiškai orientuota socialinė psichologija.
El. paštas: alvydasn@gmail.com
OŽELIS Remigijus (g. 1975) – humanitarinių mokslų (teologijos
krypties) daktaras, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų
centro docentas. Mokslinių interesų sritys: Šventojo Rašto teologija, religinis ugdymas, religinė simbolika.
El. paštas: remigijuso@gmail.com
SAMALAVIČIUS Almantas (1963) – humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedros profesorius. Mokslinių
interesų sritys: architektūros ir urbanistikos idėjų istorija, kultūros
istorija ir teorija, literatūrologija, aukštasis mokslas.
El. paštas: almantsam@yahoo.com
SAUTKIN Aleksandr (g. 1972) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Murmansko Arctic valstybinio universiteto (Rusija) Filosofijos ir socialinių mokslų fakulteto docentas. Mokslinių
interesų sritys: filosofijos istorija, filosofinė antropologija, kultūros studijos.
El. paštas: sautkin72@mail.ru
SAVONIAKAITĖ Vida (g. 1965) – humanitarinių mokslų (etnologija) daktarė, Lietvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos
skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų
sritys: etnologijos ir antropologijos istorija ir teorija, etniškumas ir
nacionalizmas, ekonominė antropologija, kultūros istorija ir paveldas, meno antropologija.
El. paštas: vida.savoniakaitė@istorija.lt
ŠEDUIKIENĖ Milda (1994) – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto VI k. studentė. Mokslinių interesų
sritys: neurologo profesinė tapatybė, šokio terapija neurologijoje,
neuromokslai, neuroestetika.
El. paštas: jasutytem@gmail.com
VABALAITĖ Rūta Marija (g. 1967) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio
universiteto Filosofijos ir humanistikos instituto docentė. Mokslinių interesų sritys: meno filosofija, naujųjų amžių filosofija,
šiuolaikinė filosofija.
El. paštas: marijavabalaite@gmail.com
VAREIKIS Žilvinas (g. 1985) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių
kultūros tyrimų skyriaus mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų
sritys: Afrikos filosofija, kultūrų komparatyvistika, kontinentinė
filosofija, metafizika, meno filosofija.
El. paštas: zilutemicrolt@gmail.com
Žemaitis Kęstutis (g. 1960) – humanitarinių mokslų (teologija)
daktaras, kunigas. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos katedros profesorius. Mokslinių interesų sritys: Lietuvos Katalikų
Bažnyčios ir valstybės santykiai XIX–XX amžiuje, teologija.
El. paštas: kestutis.zemaitis@gmail.com
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