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Eglë ALEKNAITË, magistrë. Gimë 1981 m. Panevëþyje. 2006 m. baigë magistrantûros studijas Vilniaus universiteto Religijos studijø ir tyrimø centre. Tyrinëjimø sritys: religijø istorija, ðamanizmas, neoðamanizmas.
El. paðtas: zaltis@delfi.lt
Rita ALEKNAITË-BIELIAUSKIENË, humanitariniø mokslø daktarë. Gimë 1945 m. Panevëþyje. 1968 m. baigë
Lietuvos konservatorijà. Studijavo Lietuvos mokslø akademijos aspirantûroje. Daktarës disertacijà apgynë
1989 m. Dirbo Lietuvos kultûros ministerijoje, Nacionalinëje filharmonijoje, organizavo vaikø ir jaunimo
edukacines programas respublikoje. Nuo 1965 m. aktyviai raðo kultûros problematika respublikos spaudoje, publikuoja mokslinius straipsnius, iðleidusi dvi monografijas. Dëstë Lietuvos muzikos akademijoje,
nuo 1995 m.  Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinës komunikacijos instituto docentë.
El. paðtas: TeMum@aol.com
Aleksandra ALEKSANDRAVIÈIÛTË, humanitariniø mokslø daktarë. Gimë 1953 m. Vilniuje. 1976 m. baigë
Vilniaus dailës akademijos Dailës istorijos ir teorijos katedrà. 1985 m. Maskvoje SSSR Dailës akademijos Meno istorijos ir teorijos institute apgynë menotyros daktaro disertacijà. Staþavosi 1991 m. Romos
universitete, 19971998 m. Karlsruhës dailës institute ir Heidelbergo universitete. 19762007 m. dësto
Vilniaus dailës akademijoje, nuo 2003 m. Dailës istorijos ir teorijos katedros profesorë. 19932001 m.
Kultûros ir meno instituto, nuo 2002 m.  Kultûros, filosofijos ir meno instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Sakralinës dailës skyriaus vadovë. Moksliniø interesø sritys: XVIXIX a. baþnytinë dailë, ðiuolaikinë grafika ir taikomoji dailë.
El. paðtas: alea@post.5ci.lt, tel. +370 5 2330985
Antanas ANDRIJAUSKAS, habilituotas humanitariniø mokslø daktaras, profesorius. Gimë 1948 m. Kaune. VDA
profesorius. Kultûros, filosofijos ir meno instituto skyriaus vadovas, Lietuvos estetikø asociacijos prezidentas.
1973 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete baigë filosofijos studijas. 1978 m. apgynë filosofijos daktaro, 1990 m.  habilituoto daktaro disertacijas. 19811982 m. staþavosi Sorbonos universitete ir Collége de
France. Vizituojanèio profesoriaus teisëmis skaito paskaitas ávairiose ðalyse. Yra paskelbæs 11 monografijø ir
per 400 mokslo darbø. Moksliniø tyrimø sritys: filosofijos istorija, estetika, meno filosofija, menotyra, orientalistika, kultûrologija. 2003 m. uþ darbø ciklà Lyginamieji kultûros, filosofijos, estetikos ir meno tyrimai
apdovanotas Valstybine mokslo premija.
El. paðtas: aandrijauskas@hotmail.com
Vaida ASAKAVIÈIÛTË, magistrë. Gimë 1978 m. Druskininkuose. 2002 m. Vilniaus pedagoginiame universitete
ágijo filosofijos magistro laipsná. Ðiuo metu yra Kultûros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistiniø kultûros studijø skyriaus doktorantë. Nuo 2001 m. dirba Vilniaus pedagoginiame universitete Filosofijos ir
socialiniø mokslø kabineto vedëja. Nuo 2002 m. dirba Vilniaus pedagoginio universiteto Filosofijos katedros asistente. Paskelbë 2 metodines priemones ir 7 mokslinius straipsnius. Moksliniø tyrimø sritys: neklasikinë filosofija, filosofijos istorija ir etika, idëjø istorija.
El. paðtas: v.asakaviciute@vpu.lt
Jonas BALÈIUS, humanitariniø mokslø daktaras, docentas. Gimë 1943 m. Kultûros, filosofijos ir meno instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos katedros vedëjas. 1986 m.
apgynë disertacijà tema Prano Dovydaièio visuomeninës ir filosofinës paþiûros. Domisi etikos istorijos, filosofijos istorijos, lietuviø etinës minties klausimais. Parengë monografijà Dorovinë lietuviø identiteto problema.
El. paðtas: etika@vpu.lt
Romualdas DULSKIS (g. 1957), kunigas, teologijos daktaras, docentas. Vytauto Didþiojo universiteto Katalikø
teologijos fakulteto dëstytojas. Europos katalikø teologø draugijos narys. Knygø Ekumeninë teologija (2001
m.) ir Paðaukimø teologija ir pastoracija (2004 m.) autorius. Moksliniø interesø sritis  þmogaus paðaukimas ekumeninëje ir tarpreliginio dialogo perspektyvoje.
El. paðtas: r.dulskis@ktf.vdu.lt
Faustas JONÈYS, humanitariniø mokslø (filosofijos) daktaras, docentas. Gimë 1926 m. Kaune. 1949 m. baigë
filosofijos, 1962 m.  miðkininkystës studijas. Aukðtaitijos ir Kurðiø Nerijos nacionaliniø parkø miðkotvarkos projektø autorius. Naujojo Katalikø Baþnyèios katekizmo vertëjas, vertimo koordinatorius. VDU Katalikø teologijos fakultete nuo jo atkûrimo iki 2006 m. dëstë filosofijos ávadà, ontologijà, filosofinæ teologijà, filosofijos istorijà ir religijos istorijà.
Tel. 8-37-778898.
Evaldas JUOZELIS, magistras. Gimë 1978 m. Kaune. 2000 m. baigë Vytauto Didþiojo universiteto Humanitariniø mokslø fakultetà, 2002 m. Kauno Technologijos universiteto Humanitariniø mokslø fakulteto Mokslo
ir technologijø istorijos ir filosofijos magistro studijas. Nuo 2005 m. tæsia filosofijos studijas VDU doktorantûroje. Moksliniø interesø sritys: filosofija ir sociokultûrine analizë, postmodernizmas.
El. paðtas: ejuozelis@yahoo.com
Tomas KAÈERAUSKAS, humanitariniø mokslø daktaras. Gimë 1968 m. Vilniuje. 1991 m. baigë Vilniaus Gedimino technikos universitetà. 1998 m. baigë Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetà ir ágijo filosofijos magistro kvalifikaciná laipsná. 2002 m. VU apgynë daktaro disertacijà Filosofinë poetika XX a. filosofijoje. Dirba Kultûros, filosofijos ir meno institute. Dësto Vilniaus universitete. Nuo 2004 m.  VGTU
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Filosofijos ir politologijos katedros vedëjas, èia eina docento pareigas. Moksliniø tyrimø sritys: kultûros
filosofija, hermeneutika, fenomenologija, egzistencijos filosofija.
El. paðtas: tomas@hi.vtu.lt
Zigmas KAIRAITIS, socialiniø mokslø daktaras, docentas. Gimë 1956 m. Ðakiø raj. 1980 m. baigë Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto geografijos specialybæ. Dirbo Klaipëdos ir Vilniaus vidurinëse mokyklose geografijos mokytoju. 1988 m. apgynë edukologijos daktaro disertacijà. Ðiuo metu dirba Vilniaus pedagoginio universiteto Bendrosios geografijos katedroje docentu. Moksliniø tyrimø sritys: geografijos edukologija ir didaktika.
El. paðtas: zigmas.kairaitis@vpu.lt
Tomas KIAUKA, humanitariniø mokslø daktaras. Gimë 1968 m. 19932000 m. studijavo teologijà ir filosofijà
Erlangeno ir Heidelbergo universitetuose, 2005 m. apgynë teologijos daktaratà Heidelbergo universitete.
Nuo 2000 m.  Klaipëdos Universiteto Evangeliðkos teologijos katedros lektorius. Moksliniai interesai: teologijos reikðmë sekuliarizuotoje visuomenëje, religijos filosofija ir filosofinë antropologija.
El. paðtas: tkiauka@hotmail.com
Mindaugas KUBILIUS, magistras. Gimë 1969 m. Vilniuje. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete 1995 m.
ágijo filosofijos bakalauro, 2001 m.  teologijos magistro (Tarptautinis teologijos institutas, Austrija), Patristikos studijø magistro (Aukðtøjø praktiniø studijø mokykla, EPHE  Sorbona, Prancûzija)  laipsnius.
2003 m. ástojo á Aukðtøjø praktiniø studijø mokyklos (EPHE) doktorantûrà. Nuo 2005 m. Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros lektorius. Interesø sritys: kalbos filosofija, epistemologija, moralës filosofija, teologija, filosofija.
El. paðtas: mindaugaskubilius@hotmail.org
Arvydas LIEPUONIUS, socialiniø mokslø daktaras. Gimë 1958 m. Ðakiuose. 1981 m. baigë VU ir ágijo psichologo specialybæ. 1988 m. apgynë socialiniø mokslø daktaro disertacijà. Dirba VDA, dësto socialinæ,
reklamos ir meno psichologijà. Staþavosi Manheimo apklausø, metodø ir analiziø centre (ZUMA), Heidelbergo universitete, Danijos ðvietimo institucijose. Moksliniø interesø sritis  teorinë ir taikomoji (reklamos ir meno átaigos) psichologija, asmenybës formavimo kultûriniai ir socialiniai veiksniai.
Tel: (8 698) 39565
Stasys MOSTAUSKIS, humanitariniø mokslø daktaras. Gimë 1968 m. Kauno rajone. Baigë Vilniaus dailës
institutà, doktorantûros studijas. 2002 m. apgynë menotyros daktaro disertacijà Meno ir beprotybës
santykiø problema (kompleksinë analizë). Nuo 1998 m. dësto Kauno dailës institute, rengia personalines parodas.
El. paðtas: stasys@kompiuterija.tv
Tomas SAULIUS, doktorantas. Gimë 1979 m. Alytuje. 2003 m. Vytauto Didþiojo universitete ágijo filosofijos
bakalauro, o 2006 m.  filosofijos magistro kvalifikaciná laipsná. Ðiuo metu tæsia filosofijos studijas VDU
doktorantûroje. Moksliniø interesø sritis  ikisokratinë ir klasikinë graikø filosofija.
El. paðtas: tomassaulius@yahoo.com
Dalia Marija STANÈIENË, humanitariniø mokslø daktarë, docentë. Gimë 1948 m. Palangoje. 1971 m. baigë Vilniaus universiteto Fizikos fakultetà. 1983 m. apgynë filosofijos daktaro disertacijà. 19761988 m. dirbo Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje vyr. dëstytoja. Kultûros, filosofijos ir meno instituto vyresnioji mokslo
darbuotoja, VPU Etikos katedros docentë, Logos þurnalo vyr. redaktorë, Tarptautinës Tomo Akvinieèio asociacijos (SITA) Lietuvos skyriaus direktorë. 1993 m. staþavosi Ðv. Tomo Akvinieèio kolegijoje Los Andþele (JAV),
1999 m.  Ðv. Tomo universitete Hiustone (JAV). 2001 m. gavo Prancûzijos vyriausybës stipendijà ir staþavosi Poitiers universitete (Prancûzija).
El. paðtas: logos@post.omnitel.net
Auðra VASILIAUSKIENË, magistrantë. Gimë 1972 m. Trakø rajone. 2004 m. Vytauto Didþiojo universitete ágijo
menotyros bakalauro laipsná. Ðiuo metu yra VDU Menø instituto magistrantë. Domëjimosi sritis  Lietuvos mariologinë dailë, senoji Lietuvos knygø grafika.
El. paðtas: ausra_vasiliauskiene@fc.vdu.lt
Kæstutis ÞEMAITIS, teologijos daktaras. Gimë 1960 m. Marijampolës raj. Kunigas. 1989 m. baigë Kauno kunigø
seminarijà ir Kauno teologijos fakultetà. Nuo 1993 m. dirba VDU, docentas. Nuo 2004 m. eina profesoriaus
pareigas. Moksliniø interesø sritis  Lietuvos Katalikø Baþnyèios ir valstybës santykiai XIXXX amþiuje.
El. paðtas: kestutis@gmail.com
Juozas ÞILIONIS, socialiniø mokslø daktaras, docentas. Gimë 1949 m. Lazdijø rajone. 1971 m. baigë Vilniaus
pedagoginio instituto Lietuviø kalbos ir literatûros fakultetà. 1984 m. Sankt-Peterburgo A. Gerceno valstybiniame pedagoginiame institute apgynë daktaro disertacijà. Nuo 1985 m. dirba Vilniaus pedagoginiame universitete, Edukologijos katedroje. Nuo 1997 m.  Pedagogikos ir psichologijos fakulteto dekanas.
El. paðtas: ppf.dekanatas@vpu.lt
Odeta ÞUKAUSKIENË, magistrë. Gimë 1974 m. Kaune. 1997 m. baigë Vytauto Didþiojo universiteto Menø
fakuketo magistrantûrà. Mokslinio darbo kryptys: J. Baltruðaièio menotyra, ðiuolaikinë komparatyvistinës
metodologijos plëtra menotyroje, tarpdisciplininis meno ir kultûros istorijos tyrinëjimø pobûdis. Ðiuo metu
Vilniaus dailës akademijos doktorantë, rengia disertacijà J. Baltruðaièio ir H. Focillono menotyros koncepcijø lyginamoji analizë. Raðo ir verèia straipsnius menotyros klausimais.
Tel. +(370 37) 770 615
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