autoriai
ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ Rita (g. 1945) – socialinių
mokslų (edukologija) daktarė, Mykolo Romerio universiteto
Edukologijos instituto profesorė. Mokslinių interesų sritys:
menotyra, kultūrologija, edukacija, socialinė pedagogika.
El. paštas: rita.bieliauskiene@mruni.eu
Andrijauskas Antanas (g. 1948) – akademikas, habilituotas humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras. 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
ASAKAVIČIŪTĖ Vaida (g.1978) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Filosofijos ir politologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: neklasikinė filosofija, Vakarų filosofijos istorija,
etika, kultūros filosofija ir politinė filosofija.
El. paštas: vaida.asak@yahoo.com
LANDSBERGYTĖ Jūratė (g. 1955) – Lietuvos kultūros tyrimų
instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos meno doktorantė, Lietuvos kompozitorių
sąjungos narė. Mokslinių interesų sritys: naujoji vargonų
muzika, sakralinė muzika, archetipai, vizija ir transcendencija vargonų kūryboje, meno filosofijos, vizualumo ir
muzikos sintezė.
El. paštas: jurate128@yahoo.de
MESONIS Gediminas (g. 1968) – socialinių mokslų (teisė)
daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto profesorius, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas.
Mokslinių interesų sritys: teisės filosofija, konstitucinė teisė,
konstitucionalizmo istorija, konstitucinė jurisprudencija, teisės interpretacijos problemos.
El. paštas: gediminas.mesonis@lrkt.lt
POŠKAITĖ Loreta (g. 1965) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji
mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto Orientalistikos
centro docentė. Mokslinių interesų sritys: tradicinė ir šiuolaikinė Kinijos kultūra, konfucianizmo ir daoizmo mokymai
ir praktika, kinų estetika, menas ir meno teorijos, žmogaus
kūnas kinų kultūroje.
El. paštas: lposkaite@yahoo.com
PRUSKUS Valdas (g. 1950) – habilituotas socialinių mokslų (sociologija) daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos, Lietuvos edukologijos
universiteto Socialinių mokslų katedrų profesorius. Mokslinių interesų sritys: religijos, politikos, verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos ir švietimo sociologija.
El. paštas: v.pruskus@vpu.lt
RUDOKAS Kastytis (g. 1988) – paveldosaugos (menotyra)
magistras, KTU humanitarinių mokslų (architektūra) doktorantas. Mokslinių interesų sritys: XX a. architektūros istorija,
šiuolaikinės architektūros teorija, kultūros paveldo teorija

ir vadyba, urbanistikos istorija ir teorija, kultūros paveldo
ekonomika.
El. paštas: rkastytis@yahoo.com
SOBECKIS Dainius (g. 1977) – humanitarinių mokslų daktaras (filologija), Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus
pirmininko pavaduotojas. Mokslinių interesų sritys: išeivijos
literatūra, kultūros teologija, literatūros teologija, literatūros
sociologija, religijotyra.
El. paštas: daiso@inbox.lt
ŠAPOKA Kęstutis (g. 1974) – humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras. Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis
mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų sritys: šiuolaikinė
filosofija, estetika, meno istorija, šiuolaikinis menas, psichoanalizė, psichopatologija.
El. paštas: kestas.sapoka@gmail.com
VALATKA Vytis (g. 1972) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras, Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorius,
Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto
Etikos didaktikos katedros ir Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir politologijos katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: klasikinė ir modernioji logika, viduramžių filosofija, filosofijos
istorija, teisės filosofija, ugdymo filosofija.
El. paštas: vytis.valatka@gmail.com
VALČIUKAS Juozas (1984) – Mykolo Romerio universiteto
Teisės fakulteto Lyginamosios teisės krypties doktorantas.
Mokslinių interesų sritys: lyginamoji teisė, Islamo teisė, musulmonų valstybių lyginamoji konstitucinė teisė.
El. paštas: valciukas.juozas@gmail.com
VAREIKIS Žilvinas (g. 1985) – Lietuvos kultūros tyrimų instituto filosofijos krypties doktorantas. Mokslinių interesų
sritys: filosofinė antropologija, kultūros teorijos, vokiečių
idealistinė filosofija, gyvenimo filosofija, metafizika.
El. paštas: zilutemicrolt@gmail.com
VASILIAUSKIENĖ Aušra (1972) – humanitarinių mokslų
(menotyra) daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Menų
fakulteto lektorė, mokslo darbuotoja; Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus Grafikos sektoriaus vadovė.
Mokslinių interesų sritis – Lietuvos sakralinė dailė.
El. paštas: a.vasiliauskiene@mf.vdu.lt
VĖŽELIS Tautvydas (g. 1981) – Lietuvos kultūros tyrimų
instituto filosofijos krypties doktorantas. Mokslinių interesų
sritys: komparatyvistinė filosofija, filosofijos istorija, Heideggeris, meno filosofija, technikos filosofija.
El. paštas: tautvydas.vizela@gmail.com
VIDAUSKYTĖ Lina (g. 1973), humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė. Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir
kultūrologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys:
medijų filosofija, religijos filosofija, vizualumo problematika, istorija.
El. paštas: lina.vidauskyte@gmail.com
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C O N TRI B UTOR S
ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ Rita ( 1945) is a doctor of social (education), a professor Institute of Educology of Mykolas Romeris University. Research interests: art criticism,
cultural studies, education, social pedagogy.
E-mail: rita.bieliauskienė@mruni.eu
Andrijauskas Antanas (1948), academician, a doctor of
humanities (philosophy), is head of the department of Comparative Culture Studies at the Lithuanian Culture Research
Institute, and a professor at the Vilnius Academy of Arts.
Research interests: history of philosophy, aesthetics, art
philosophy, art studies, orientalistics, culture studies.
E-mail: aandrijauskas@hotmail.com
ASAKAVIČIŪTĖ Vaida (1978) – is PhD in humanities (philosophy), is an associate professor in department of philosophy and political science at Vilnius Gediminas Technical
University. Research interests: non-classical philosophy, history of Western philosophy, ethics, philosophy of culture.
E-mail: vaida.asak@yahoo.com
LANDSBERGYTĖ Jūratė (1955) – junior research fellow of
the Lithuanian Culture Research Institute, doctoral student
(art) of the Lithuanian Music and Theatre Academy, the
member of the Lithuanian Composer Association. Research
interests: new organ music, sacral music, archetypes, vision
and transcendence in organ creation, the synthesis of art
philosophy, visuality and music.
E-mail: jurate128@yahoo.de
MESONIS Gediminas (1968) is a doctor of social science
(law), a professor of the Department of Law at Vytautas
Magnus University, Justice of the Constitutional Court of the
Republic of Lithuania. Research interests: legal philosophy,
constitutional law, history of constitutionalism, constitutional jurisprudence, problems of legal interpretation.
E-mail: gediminas.mesonis@lrkt.lt
Poškaitė Loreta (1965) is a PhD in humanities (philosophy), senior research fellow at the Institute of Lithuanian
Culture Research, assoc. Prof. at Vilnius University, Centre
of Oriental Studies. Research interests: Chinese traditional
and contemporary culture, the teachings of Confucianism
and Daoism and their practics of self-cultivation, Chinese
aesthetics, Chinese art and theories of art, human body in
Chinese culture.
E-mail: lposkaite@yahoo.com
PRUSKUS Valdas (1950) is a doctor of social sciences (sociology), and a professor in the department of philosophy
and political science at Vilnius Gediminas Technological
University, and in the department of social sciences at Vilnius Pedagogical University. Research interests: religion,
sociology of politics, business ethics and intercultural communication and education.
E-mail: v.pruskus@vpu.lt
RUDOKAS Kastytis (1988) – MA of cultural heritage (studies
in art), PhD student of architecture (humanities) at Kaunas
University of Techniology. Research interests: Architecture
history of 20 century; Theories in contemporary architec-
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ture; Theory and management of cultural heritage; History
and theory in urbanism; Heritage economy.
E-mail: rkastytis@yahoo.com
SOBECKIS Dainius (1977) is a PhD in humanities (Philology), Deputy Chairman of Klaipėda Section of Lithuanian
Writers’ Union. Research interests: literature of diaspora,
theology of culture, theology of literature, sociology of literature, religion science.
E-mail: daiso@inbox.lt
ŠAPOKA Kęstutis (1974) is a doctor of humanities (art criticism), is a senior research fellow at the Lithuanian Culture
Research Institute. Research interests: contemporary philosophy, aesthetics, art history, contemporary art, psychoanalysis, psychopathology.
E-mail: kestas.sapoka@gmail.com
VALATKA Vytis (1972) is a PhD in humanities (philosophy),
a professor of Kazimieras Simonavičius University, associated professor in Department of Ethics didactics of Faculty
of Education at Lithuanian University of Educational Sciences, associated professor in Department of Philosophy
and Political Theory of Faculty of Creative Industries at
Vilnius Gediminas Technical University. Research interests: classic and modern logic, medieval philosophy, the
history of philosophy, philosophy of law, philosophy of
education.
E-mail: vytis.valatka@gmail.com
VALČIUKAS Juozas (1984) – PhD student (Comparative
law) at the department of Philosophy of Law and Legal
History of Mykolas Romeris University. Research interests:
comparative law, Islamic law, comparative constitutional
law of Muslim countries.
E-mail: valciukas.juozas@gmail.com
VAREIKIS Žilvinas (1985) – PhD student (philosophy) at
Lithuanian Culture Research Institute. Research interests:
philosophical anthropology, culture theories, German idealistic philosophy, Life‘s philosophy, metaphysics.
E-mail: zilutemicrolt@gmail.com
VASILIAUSKIENĖ Aušra (g. 1972) – is a PhD in humanities
(art criticism), a lecturer and a research fellow at Vytautas
Magnus University at the department of Art History and
Criticism, head of the graphics sector at M. K. Čiurlionis
National Museum of Art. Research interests: Lithuanian
sacred art.
E-mail: a.vasiliauskiene@mf.vdu.lt
VĖŽELIS Tautvydas (1981) – PhD student (philosophy) at
Lithuanian Culture Research Institute. Research interests:
comparative philosophy, history of philosophy, Heidegger,
philosophy of art, philosophy of technique.
E-mail: tautvydas.vizela@gmail.com
VIDAUSKYTĖ Lina (1973) is a PhD in humanities (philosophy), assoc. prof. at Kaunas University of Technology.
Research interests: philosophy of media, philosophy of religion, visual theory, history.
E-mail: lina.vidauskyte@gmail.com

