autoriai
Aleknienė Tatjana (g. 1965) – habilituota humanitarinių mokslų (filologija) daktarė. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo
akademijos profesorė. Mokslinių interesų sritys: graikų filosofija, Platono dialogai ir platonizmo tradicija, Antikos istorija.
El. paštas: tatjana.alekniene@vdu.lt

(Ukraina) Filologijos Instituto Ukrainiečių kalbos ir taikomosios
lingvistikos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: ukrainiečių literatūrinės kalbos ir kultūros istorija, istorinė sintaksė, ukrainiečių kalbotyros istorija, leksikografija, diskursyvioji kalbotyra.
El. paštas: nikaoksanaiv@gmail.com

BARTKUS Rolandas (g. 1965) – technikos mokslų daktaras,
Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių
mokslų ir menų fakulteto docentas. Mokslinių interesų sritys:
religijos filosofija, metafizika, medijų filosofija.
El. paštas: rbartkus@ktu.lt

NOREIKA Alvydas (g. 1972) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotojas, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Filosofijos ir komunikacijos 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

Danilevičius Eugenijus (g. 1966) – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų katedros
vedėjas, profesorius, socialinių mokslų (edukologija) habilituotas (hp) daktaras. Moksliniai interesai: asmenybės santuokos
edukologija, raida profesiniame rengime, švietimo filosofija,
pašaukimų teologija, mokytojų rengimo, asmenybės ugdymo
tyrimai, religinis ugdymas.
El. paštas: e.danilevicius@smf.vdu.lt
DEVIATNIKOVAITĖ Ieva (g. 1977) – socialinių mokslų teisės
krypties daktarė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos
Viešosios teisės instituto profesorė. Mokslinių interesų sritys:
administracinė teisė, lyginamoji teisė, teisės istorija.
El. paštas: ieva@mruni.eu
KAVALIAUSKAS Tomas (g. 1971) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos ir socia
linės kritikos katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: politinė filosofija, verslo etika, Rytų Vidurio Europos transformacija,
Europos tapatybė, šachmatų teorija.
El. paštas: tomas_kavaliauskas@yahoo.com
LEVKO Oleksandr (g. 1985) – humanitarinių mokslų (filologija)
daktaras, Kyjivo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto
(Ukraina) Filologijos instituto Bendrosios lingvistikos, klasikinės
filologijos ir neohelenizmo studijų katedros docentas. Mokslinių
interesų sritys: aksiologinė lingvistika, religinis diskursas, Biblijos studijos, istorinė lingvistika, vertimo studijos.
El. paštas: o.levko@knu.ua
LILEIKIS Saulius (g. 1974) – socialinių mokslų (edukologija)
daktaras, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos docentas.
Mokslinių interesų sritys: jūreivystės psichologija, 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
MILIŪNAITĖ Miglė (g. 1994) – Lietuvos kultūros tyrimų instituto humanitarinių mokslų (filosofija) doktorantė. Mokslinių interesų sritys: muzikos filosofija, šv. Augustino filosofija, platonizmo tradicija.
El. paštas: miliunaite.migle@gmail.com
Narbekovas Andrius (g. 1959) – kunigas, gydytojas, humanitarinių mokslų (teologija) daktaras (hp). Vytauto Didžiojo
universiteto Katalikų teologijos fakulteto Teologijos katedros
vedėjas, profesorius, Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius. Mokslinių interesų sritys: bioetika, santuokinė etika,
moralinė teologija.
El. paštas: andrius.narbekovas@vdu.lt
NIKA Oksana (g. 1968) – humanitarinių mokslų (filologija) habilituota daktarė, Kyjivo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto

RUDOKAS Kastytis (g. 1988) – humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir
Statybos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, Architektūros
ir statybos fakulteto dėstytojas. Mokslinių interesų sritys: kultūros paveldo teorija, kultūros reiškinių metateorija, urbanistika.
El. paštas: rkastytis@yahoo.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
SHTALENKOVA Kseniya (g. 1992) – Europos humanitarinio universiteto (Lietuva) humanitarinių mokslų (filosofija) doktorantė,
Akademinio humanitarinių mokslų ir menų departamento lektorė. Mokslinių interesų sritys: pinigų filosofija, vizualiniai tyrimai.
El. paštas: kseniya.shtalenkova@ehu.lt
STASIULIS Nerijus (g. 1983) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir
komunikacijos katedros lektorius. Mokslinių interesų sritys: ontologija, postmoderno ontologinė situacija, mokslo filosofija,
gamtos filosofija.
El. paštas: nerijus.ok@gmail.com
TIŠKUS Gintautas (g. 1958) – humanitarinių mokslų daktaras
(menotyra). Nepriklausomas tyrėjas. Mokslinių interesų sritis:
architektūra, urbanistika, visuomenės dalyvavimas projektavimo
ir planavimo procese, meno istorija ir teorija.
El. paštas: gintas.tiskus@gmail.com
TURONIS Vytis (g. 1988) – teisės mokslų magistras, Vilniaus
universiteto Teisės fakulteto doktorantas. Mokslinių interesų
sritys: konstitucinė teisė, teisės teorija, prigimtinė teisė, bažnyčios ir valstybės teisiniai santykiai, teisės ir religijos sąveika.
El. paštas: vytis.turonis@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
VANAGAITĖ Gitana (g. 1967) – humanitarinių mokslų (filologija) daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Moderniosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, Vytauto
Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė. Mokslinių
interesų sritys: modernioji literatūra, autobiografijos studijos.
El. paštas: gtnvanagaite@gmail.com
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Aleknienė Tatjana (1965) is a doctor of humanities (philology), a professor at the Vytautas Magnus University, Academy
of Education. Research interests: Ancient Greek philosophy,
Dialogues of Plato and Platonism, Ancient History.
E-mail: tatjana.alekniene@vdu.lt
BARTKUS Rolandas (1965) is a doctor of technical sciences, an
associated professor at the Faculty of Social Sciences, Arts and
Humanities at Kaunas University of Technology. Research interests: philosophy of religion, metaphysics, media philosophy.
E-mail: rbartkus@ktu.lt
Danilevičius Eugenijus (1966) – Professor and Head of the
Department of Religion Studies at Vytautas Magnus University,
Kaunas, Lithuania, doctor of social sciences (educology), passed
the procedure of habilitation. 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
DEVIATNIKOVAITĖ Ieva (1977) is a doctor of social sciences
(law), a professor of the School of Law at Mykolas Romeris
University. Research interests: administrative law, comparative
law, legal history.
E-mail: ieva@mruni.eu
KAVALIAUSKAS Tomas (1971) is a doctor of humanities (philosophy), is an associate professor at the Department of Philosophy
and Social Critique of the Vytautas Magnus University. Research
interests: political philosophy, business ethics, East-Central European transformations, European identity.
E-mail: tomas_kavaliauskas@yahoo.com
LEVKO Oleksandr (1985) is a doctor of humanities (philology), an
associate professor of the Department of General Linguistics, Classical Philology and Neo-Hellenic Studies at the Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine).
Research interests: axiological linguistics, religious discourse,
Biblical studies, historical linguistics, translation studies.
E-mail: o.levko@knu.ua
LILEIKIS Saulius (1974) is a doctor of social sciences (educology), Associate Professor at Lithuanian Maritime Academy.
Research interests: maritime psychology, 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
MILIŪNAITĖ Miglė (1994) is a PhD student of humanities (philosopohy) at the Departament of Research of Ancient and Medieval Culture at the Lithuanian Culture Research Institute.
Research interests: philosophy of music, Augustinian thinking,
Platonical tradition.
E-mail: miliunaite.migle@gmail.com
Narbekovas Andrius (1959) – priest, physician, doctor of humanities (theology) (hp). Professor, Head of the Department of
Theology, Faculty of Catholic Theology at the Vytautas Magnus
University; Director of the Marriage and Family Research Centre.
Research interests: bioethics, marital ethics, moral theology.
E-mail: andrius.narbekovas@vdu.lt
NIKA Oksana (1968) is habil. doctor of humanities (philology),
Professor of the Department of Ukrainian Language and Applied
Linguistics at the Institute of Philology of the Taras Shevchenko
National University of Kyiv (Ukraine). Research interests: history
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of Ukrainian literary language and culture, historical syntax, the
history of Ukrainian linguistics, lexicography, discourse studies.
E-mail: nikaoksanaiv@gmail.com
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
professor at Department of Philosphy and Communication at
the Vilnius Gediminas Technical University. 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
RUDOKAS Kastytis (1988) is a doctor of humanities (art criticism), a research fellow at the Institute of Architecture and
Construction and a lecturer at the Kaunas University of Techniology. Research interests: theory of the cultural heritage,
metatheory of the cultural phenomena, urbanism.
E-mail: rkastytis@yahoo.com
SAMALAVIČIUS Almantas (1963) is a doctor of humanities (art
criticism), a professor at the 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
SHTALENKOVA Kseniya (1992) is a PhD student of humanities
(philosophy) and a lecturer of the Academic Department of
Humanities and Arts at the European Humanities University
(Lithuania). Research interests: philosophy of money, visual studies, currency design.
E-mail: kseniya.shtalenkova@ehu.lt
STASIULIS Nerijus (1983) is a doctor of humanities (philosophy), a lecturer at the Department of Philosophy and Communication at the Vilnius Gediminas Technological University.
Research interests: ontology, ontological situation of the postmodern, philosophy of science, philosophy of nature.
E-mail: nerijus.ok@gmail.com
TIŠKUS Gintautas (1958) is a doctor of humanities (history and
theory of arts). Independent researcher. Researth interest: architecture, urban planning, public participation in design and planning, arts history and theory.
E-mail: gintas.tiskus@gmail.com
TURONIS Vytis (1988) is a master of law, a PhD student (law)
at Vilnius university. Research interests: constitutional law, legal
theory, natural law, legal relations between church and state,
and interaction between law and religion.
E-mail: vytis.turonis@gmail.com
VABALAITĖ Rūta Marija (1967) is a PhD of humanities (philosophy), a research fellow at the Department of History of
Lithuanian Philosophy at the Lithuanian Culture Research
Institute, associate professor at the Institute of Philosophy and
Humanities at Mykolas Romeris University. Research interests:
philosophy of art, modern philosophy, contemporary philosophy.
E-mail: marijavabalaite@gmail.com
VANAGAITĖ Gitana (1967) – PhD in humanities (Philology), Senior Research Fellow of the Department of Modern Literature at
Institute of Lithuanian Literature and Folklore, a professor of the
Department of Lithuanian Studies at Vytautas Magnus University.
Research interests: modern literature, autobiographical studies.
E-mail: gtnvanagaite@gmail.com

