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
BAGDANAVIČIŪTĖ Rūta (g. 1978) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių
mokslų fakulteto Filosofijos ir socialinės kritikos katedros dėstytoja. Mokslinių interesų sritys: filosofinė hermeneutika, socia
linė hermeneutika, trauminės patirtys, menas, vartotojiškumas,
naujosios medijos.
El. paštas: rutavec@gmail.com
Danilevičius Eugenijus (g. 1966) – socialinių mokslų (edukologija) habilituotas (hp) daktaras. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų katedros vedėjas, profesorius. Mokslinių interesų sritys: asmenybės santuokos edukologija, raida profesiniame rengime, švietimo filosofija,
pašaukimų teologija, mokytojų rengimo, asmenybės ugdymo
tyrimai, religinis ugdymas.
El. paštas: e.danilevicius@smf.vdu.lt
GUDAUSKAS Andrius (g. 1970) – socialinių mokslų (komunikacija) daktaras, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: kino filmų teorijos, komunikacijos filosofija, religija ir kultūra, audiovizualinės medijos, naujosios medijos, medijų teorija ir istorija.
El. paštas: andrius.gudauskas@kf.vu.lt
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
KILINSKIENĖ Vilma (g. 1982) – humanitarinių mokslų (menotyra) magistrė. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: liaudiškoji skulptūra ir
medžio raižiniai, bažnytinis menas, ikonografija, kultūros paveldo tyrimai.
El. paštas: vilma.kilinskiene@ciurlionis.lt
LILEIKIS Saulius (g. 1974) – socialinių mokslų (edukologija) daktaras, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Uosto ekonomikos
ir vadybos katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: jūreivystės kultūra, uosto filosofinė antropologija.
El. paštas: s.lileikis@lajm.lt
MESONIS Gediminas (g. 1968) – socialinių mokslų (teisė) daktaras, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorius.
Mokslinių interesų sritys: teisės filosofija, konstitucinė teisė,
konstitucionalizmo istorija, konstitucinė jurisprudencija, teisės
interpretacijos problemos.
El. paštas: gediminas.mesonis@lrkt.lt

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
PUČILIAUSKAITĖ Saulenė (g. 1973) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktarė. Šiuo metu dirba vertėja. Mokslinių interesų
sritys: Wittgensteino filosofija, kalbos filosofija, meno filosofija,
hermeneutika, filosofijos ir literatūros sankirtos.
El. paštas: saulenep@ktv.satela.lt
ROMANENKO Olena (g. 1973) – humanitarinių mokslų (filologija) habilituota daktarė, Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio
universiteto (Ukraina) Filologijos instituto Ukrainiečių literatūros
istorijos, teorijos ir kūrybos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: šiuolaikinė literatūra, masinė literatūra, atminties
tyrimai, semiotika, skaitytojas ir skaitymas.
El. paštas: o.romanenko.1717@gmail.com
SAMALAVIČIUS Almantas (g. 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
SODEIKA Tomas (g. 1949) – humanitarinių mokslų (filosofija)
habilituotas (hp) daktaras, Vilniaus universiteto profesorius.
Mokslinių interesų sritys: religijos filosofija, egzistencijos filosofija, filosofinė praktika, fenomenologija, medijų filosofija.
El. paštas: sodeika@gmail.com
SOLOMONIK-PANKRAŠOVA Tatjana (g. 1968) – humanitarinių
mokslų (filologija) daktarė, Kauno technologijos universiteto
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto kviestinė
profesorė. Mokslinių interesų sritys: senovės anglų literatūra,
mistinė teologija, Bizantijos estetika, Šventraščio hermeneutika.
El. paštas: rebecca_solo@yahoo.com
SYZONOV Dmytro (g. 1987) – humanitarinių mokslų (filologija)
daktaras, Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto
(Ukraina) Filologijos instituto Stilistikos ir kalbinės komunikacijos
katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: medialingvistika,
tarpkultūrinė komunikacija, psicholingvistika, medijų ekologija.
El. paštas: dm_sizonov@ukr.net
ŠAPOKA Kęstutis (g. 1974) – humanitarinių mokslų (menotyra)
daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų
sritys: šiuolaikinė filosofija, menas ir psichopatologija, menas ir
ideologija, meno psichologija, dailės kritikos metodologija.
El. paštas: kestas.sapoka@gmail.com
VAIČAITIS A. Vaidotas (g. 1969) – socialinių mokslų (teisės
krypties) daktaras, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas. Mokslinių interesų sritys: Lietuvos konstitucinė teisė, konstitucinė lyginamoji teisė, teisės istorija, teisės filosofija.
El. paštas: vaidotas.vaicaitis@tf.vu.lt
YANG Haoxuan (g. 1992) – Charkovo I. P. Kotliarevskio nacionalinio menų universiteto (Ukraina) Vokalinės muzikos doktorantas. Mokslinių interesų sritys: vokalas, muzikos performansas, kinų muzika.
El. paštas: yang5393@uoel.uk

LOGOS 110

2022 SAUSIS • KOVAS

223

CONTRIBUTORS
Andrijauskas Antanas (1948) is a doctor of humanities (philosophy), an academician, head of the Department of Comparative Culture Studies at the Lithuanian Culture Research Institute,
a professor at the Vilnius Academy of Arts. Research interests:
history of philosophy, aesthetics, art philosophy, art studies, orien
talistics, culture studies.
E-mail: aandrijauskas@hotmail.com

professor at Department of Philosophy and Cultural Sciences at
Lithuanian Academy of Music and Theatre. Research interests:
Philosophy of Lithuanian Diaspora, philosophy of social sciences, history of Western philosophy, civilization studies, sociology of culture and art, culture studies and sociologically
oriented social psychology.
E-mail: alvydasn@gmail.com

BAGDANAVIČIŪTĖ Rūta (1978) – doctor in humanities (philosophy), lecturer in Vytautas Magnus University, Faculty of
Humanities, Department of Philosophy and Social Critique.
Academic interests: philosophical hermeneutics, social hermeneutics, traumatic experiences, art, consumerism, new media.
E-mail: rutavec@gmail.com

PUČILIAUSKAITĖ Saulenė (1973) is a PhD in humanities (philosophy), currently working as a translator. Research interests:
Wittgenstein, philosophy of language, philosophy of art, hermeneutics, crossovers between philosophy and literature.
E-mail: saulenep@ktv.satela.lt

Danilevičius Eugenijus (1966) is a habil. doctor of social
sciences (educology), a professor and head of the department
of Religion Studies at Vytautas Magnus University, Kaunas,
Lithuania. Research interests: matrimonial educology, the development of personality in vocational education, philosophy
of education, theology of vocation, training of teachers, personality education researches, religious education.
E-mail: e.danilevicius@smf.vdu.lt
Gudauskas Andrius (1970) is a Doctor of Social Sciences
(Communication), an Associate Professor at Department of Journalism and Audiovisual Media of Vilnius University. Research
interests: Cinema and Film Theories, Philosophy of Communication, Media, Religion and Culture, Audiovisual Media, New
Media, Media Theory and History.
E-mail: andrius.gudauskas@kf.vu.lt
KABELKA Gintaras (1979) is a doctor of humanities (philosophy),
a research fellow at the Lithuanian Culture Research Institute.
Research interests: history of Lithuanian philosophy, methodology of philosophical historiography, sociology of scientific
knowledge.
E-mail: kabelkag@gmail.com
KAVALIAUSKAS Tomas (1971) is a doctor of humanities (philosophy), is an associate professor at the Department of Philosophy
and Social Critique of Vytautas Magnus University and professor
at the Department Philosophy and Cultural Studies in the Faculty
of Humanities at Klaipėda University. Research interests: political
philosophy, business ethics, East-Central European transformations, European identity.
E-mail: tomas_kavaliauskas@yahoo.com
KILINSKIENĖ Vilma (1982) is a master of humanities (art criticism), works in M. K. Čiurlionis National Museum of Art. Research interests: folk sculpture and woodcuts, ecclesiastical art,
iconography, research of cultural heritage.
E-mail: vilma.kilinskiene@ciurlionis.lt
LILEIKIS Saulius (1974) is a doctor of social sciences (educology), Associate Professor at the Department of Port Economics
and Management at Lithuanian Maritime Academy. Research
interests: maritime culture, port philosophical anthropology.
E-mail: s.lileikis@lajm.lt
MESONIS Gediminas (1968) a professor of the School of Law
at Mykolas Romeris University. Research interests: legal philosophy, constitutional law, history of constitutionalism, constitutional jurisprudence, problems of legal interpretation.
E-mail: gediminas.mesonis@lrkt.lt
NOREIKA Alvydas (1972) is a doctor of humanities (philosophy),
a research fellow at the Department of Contemporary Philosophy at the Lithuanian Culture Research Institute, an associated
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ROMANENKO Olena (1973) is habil. doctor of humanities
(philology), Professor of the Department of History of Ukrainian
Literature, Theory, Creativity at the Institute of Philology of the
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine). Research interests: modern literature, mass literature, memory
studies, semiotics, reader and reading.
E-mail: o.romanenko.1717@gmail.com
SAMALAVIČIUS Almantas (1963) is a doctor of humanities (art
criticism), a professor at Vilnius Gediminas Technical University, department of Architectural Fundamentals and Theory.
Research interests: history of ideas of architecture and urban
planning, history and theory of culture, literary studies, higher
education.
E-mail: almantsam@yahoo.com
SODEIKA Tomas (1949) is a habil. doctor of humanities (philosophy), a professor at Vilnius University. Research interests:
philosophy of religion, existential philosophy, philosophical
practice, phenomenology, media philosophy.
E-mail: sodeika@gmail.com
SOLOMONIK-PANKRASHOVA Tatyana (1968) is a doctor of
humanities (philology), a visiting professor at the Faculty of
Social Sciences, Arts and Humanities at Kaunas University of
Technology. Research interests: old english literature, mystical
theology, Byzantine aesthetics, and Biblical hermeneutics.
E-mail: rebecca_solo@yahoo.com
SYZONOV Dmytro (1987) is a doctor of humanities (philology),
an associate professor of the Department of Stylistics and Language Communication at the Institute of Philology of Taras
Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine). Research
interests: media linguistics, intercultural communication, psycholinguistics, media ecology.
E-mail: dm_sizonov@ukr.net
ŠAPOKA Kęstutis (1974) is doctor of humanities (art criticism),
senior research fellow at the Department of Contemporary Philosophy at the Lithuanian Culture Research Institute. Research
interests: contemporary philosophy, art and psychopathology,
art and ideology, philosophy of art, methodology of art criticism.
E-mail: kestas.sapoka@gmail.com
VAIČAITIS A. Vaidotas (1969) is a doctor of social sciences
(law), associate professor at Vilnius University, School of Law.
Research interests: constitutional law, legal history and philosophy of law.
E-mail: vaidotas.vaicaitis@tf.vu.lt
YANG Haoxuan (1992) is a PhD Student of humanities (musical
art) at the Department of Vocal Music of Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts (Ukraine). Research interests: vocals, music performance, Chinese music.
E-mail: yang5393@uoel.uk

