autoriai
Andrijauskas Antanas (g. 1948) – akademikas, habilituotas humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras. Lietuvos
kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros studijų
skyriaus vadovas, Vilniaus dailės akademijos profesorius.
Mokslinių interesų sritys: filosofijos istorija, estetika, meno
filosofija, menotyra, orientalistika, kultūrologija.
El. paštas: aandrijauskas@hotmail.com
DZEŽULSKIS-DUONYS Eligijus (1966) – Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos ir
kultūrologijos katedros lektorius. Mokslinių interesų sritys:
politinė ir kultūros filosofija, kultūrologija bei etika.
El. paštas: eligijus.dzezulskis@ktu.lt
GrIgONIS Marius (g. 1969) – humanitarinių mokslų (filosofija) habilituotas daktaras, Varšuvos universiteto Filosofijos
instituto Mokslo filosofijos katedros profesorius asistentas.
Moksliniai interesai: šiuolaikinė analitinė metafizika, materialių objektų konstitucija ir išliekamumas laike, mentalinis
priežastingumas, asmens tapatybė, mirties metafizika.
El. paštas: mgrygian@uw.edu.pl
JANKAUSKAS Skirmantas (g. 1954) – humanitarinių mokslų
(filosofija) habilituotas (hp) daktaras. Vilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros docentas. Mokslinių
interesų sritys: ikisokratikų filosofija, Platono filosofija, Aristotelio filosofija, Descarteso filosofija, egzistencinė etika.
El. paštas: s.jankauskas@lat.lt
Jaskūnas Valdas (g. 1973) – humanitarinių mokslų daktaras (filosofija), Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas,
Vilniaus universiteto Orientalistikos centro docentas, direktoriaus pavaduotojas studijoms. Mokslinių interesų sritys:
regionistikos istorija ir teorijos, orientalistikos istorija, Indijos
menas ir vizualioji kultūra.
El. paštas: valdas.jaskunas@lkti.lt
JASTRUMSKYTĖ Salomėja (g. 1975) – humanitarinių mokslų
(menotyra) daktarė. Lietuvos kultūros, tyrimų instituto mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos lektorė. Mokslinių
interesų sritys: meno filosofija, estetika, vizualiosios kultūros
studijos, vaizdo antropologija.
El. paštas: amorfinis@gmail.com
JUZEFOVIČ Agnieška (g. 1973) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktarė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Filosofijos ir politologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: fenomenologija, kultūros filosofija, meno filosofija, daoizmo mąstymo tradicija, kinų estetika ir dailė.
El. paštas: politologija@vv.vgtu.lt
KIAUKA Tomas (g. 1968) – humanitarinių mokslų (teologija) daktaras, Klaipėdos universiteto Evangeliškos Teologijos
Centro vyresnysis mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų
sritys: teologija, religijos ir meno filosofija, filosofinė ant
ropologija.
El. paštas: tkiauka@hotmail.com
MOTUZAS Alfonsas – Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Klaipėdos universitetų profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų (etnologija) daktaras, Katalikų
Teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos
centro direktorius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos

narys. Mokslinių interesų sritys: Europos šalių religijų etnologija (antropologija) ir etnomuzikologija.
El. paštas: a.motuzas@ktf.vdu.lt
NARUŠYTĖ Agnė (g. 1970) – humanitarinių mokslų daktarė
(menotyra), Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja, interesų sritys: fotografijos istorija ir teorija, šiuolaikinio meno teorija, kino teorija, fenomenologija.
El. paštas: anarusyte@gmail.com
PRUSKUS Valdas (g. 1950) – habilituotas socialinių mokslų (sociologija) daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos, Vilniaus pedagoginio
universiteto Socialinių mokslų katedrų profesorius. Mokslinių interesų sritys: religijos, politikos, verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos ir švietimo sociologija.
El. paštas: v.pruskus@vpu.lt
SAMALAVIČIUS Almantas (1963) – menotyros mokslų 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
SENŪTA Povilas (g. 1985) – Vytauto Didžiojo universiteto
socialinės ir politinės kritikos II kurso magistrantas. Mokslinių interesų sritys: J. Lacano psichoanalizė, ideologijos
istorija ir kritika.
El. paštas: psenuta@info.lt
SKINKAITIS Rimas – baigė Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą Romoje. Teologijos mokslų daktaras. Katalikų teologijos
fakulteto Vytauto Didžiojo universitete docentas. Mokslinių tyrinėjimų sritys: dogmatinė teologija, krikščioniškoji
antropologija.
E-mail: skinkaitis@yahoo.com
SOBECKIS Dainius (g. 1977) – doktorantas. 2001 m. Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro, 2003 m. religijos mokslų magistro laipsnį. Nuo 2008 m. VDU filologijos krypties doktorantas. Nuo 2006 m. – Palangos miesto
savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyresnysis
specialistas paveldosaugai ir etninei kultūrai. Mokslinių
interesų sritys: literatūrologija, religijotyra, teologija.
El. paštas: daiso@delfi.lt
Vabalaitė Rūta Marija (g. 1967) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktarė. Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos
katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: Naujųjų laikų
filosofija, šiuolaikinė filosofija, meno filosofija.
El. paštas: etika@vpu.lt
VAITKEVIČIUS Julius (g. 1975) – Lietuvos kultūros tyrimų
instituto humanitarinių mokslų srities (filosofija) doktorantas.
Mokslinių interesų sritys: kinų klasikinė filosofija, komparatyvistinė filosofija, kinų filosofijos istorija.
El. paštas: juliu@gmx.com
Valatka Vytis (g. 1972) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Mykolo Romerio universiteto Filosofijos katedros vedėjas, profesorius. Mokslinių interesų sritys: logika,
viduramžių filosofija, filosofijos istorija.
El. paštas: vytis@archangelus.lt
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Center of Oriental Studies at Vilnius University. Research
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(art studies), research fellow at the Lithuanian Culture Research Institute, a lecturer at the Vilnius Academy of Arts.
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(philosophy),is an associate professor in department of philosophy and political science at Vilnius Gediminas Technical University. Research interests: phenomenology, art
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