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Filosofijos koledþe (Paryþiuje), dëstë Paryþiaus VIII universitete. Ðiuo metu dirba Marko Blocho universitete–Strasbûras II profesoriumi Filosofijos fakultete. Paraðë monografijas: Kanten. Esquisses kantiennes (1996), Le don de la Loi. Kant et l‘énigme de l‘éthique (1999), Faire part. Cryptes de Derrida (2005), Le Moi et la chair. Introduction à l‘ego-analyse (2006).
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Dalia Marija STANÈIENË, humanitariniø mokslø daktarë, docentë. Gimë 1948 m. Palangoje. 1971 m.
baigë Vilniaus universiteto Fizikos fakultetà, 1983 m. apgynë filosofijos daktaro disertacijà. 1976–
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