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Socialinės ir politinės teorijos katedros lektorė. Mokslinių
interesų sritys: filosofinė hermeneutika, socialinė hermeneutika, trauminės istorinės atmintys, filosofijos ir meno
jungtys, grožinė literatūra.
El. paštas: rutavec@gmail.com
Čelutka Simas (1990) – Vilniaus universiteto Filosofijos
fakulteto filosofijos krypties bakalauro studentas. Mokslinių
interesų sritys: politinė filosofija, idėjų istorija, etika, meno
filosofija, H. Arendt filosofija. Lietuvos filosofų draugijos
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El.paštas: simas.celutka@gmail.com
Danilevičius Eugenijus (g. 1966) – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų ka
tedros vedėjas, profesorius, socialinių mokslų (edukologija)
habilituotas (HP) daktaras. Moksliniai interesai: asmenybės
raida profesiniame rengime, švietimo filosofija, pašaukimų
teologija, santuokos edukologija, mokytojų rengimo, asmenybės ugdymo tyrimai, religinis ugdymas.
El. paštas: e.danilevicius@smf.vdu.lt
DZEŽULSKIS-DUONYS Eligijus (g. 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
GRICKEVIČIUS Artūras (g. 1960) – humanitarinių mokslų
(istorija) daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos
fakulteto docentas, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto docentas. Mokslinių interesų sritis – krikščionių
edukacijos istorija.
El. paštas: a.grickevicius@ktf.vdu.lt
JUZEFOVIČ Agnieška (g. 1973) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktarė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros docentė. Mokslinių

interesų sritys: fenomenologija, estetika, daoizmas, vizualinė
ir tarpkultūrinė komunikacija.
El. paštas: agnieska.juzefovic@vv.vgtu.lt
KAMUNTAVIČIENĖ Vaida (g. 1974) – humanitarinių mokslų (istorija) daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos
katedros vedėja, profesorė. Mokslinių interesų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Katalikų Bažnyčios istorija,
mikroistorija.
El. paštas v.kamuntaviciene@hmf.vdu.lt
MOLOTOKIENĖ Ernesta (g. 1983) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktarė. Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė. Mokslinių interesų sritys: postfenomenologija, medijų filosofija, sąmonės filosofija.
El. paštas: irama@inbox.lt
NARAUSKAITĖ Gintarė (g. 1987) – menotyros mokslų (teatrologijos ir scenos menų vadybos, VDU) magistrė. Mokslinių interesų sritys: šiuolaikiniai teatro procesai, meno teorija
ir istorija, queer studijos, gėjų drama ir queer kinas.
El. paštas: gintare.narauskaite@alumni.vdu.lt
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
Rubavičius Vytautas (g. 1952) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktaras. Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys,
poetas. Mokslinių interesų sritys: postmodernioji filosofija,
filosofinė hermeneutika, komparatyvistinė kultūrologija.
El. paštas: rubavytas@hotmail.com
TAMOŠAITYTĖ Daiva (g. 1963) baigė Lietuvos muzikos ir
teatro akademiją, įgijo magistro (fortepijonas) laipsnį. Kultūros, filosofijos ir meno institute apsigynė filosofijos krypties
disertaciją. Šiuo metu yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto
mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: Lietuvos kultūros paveldas, indologija, šiuolaikinė filosofija.
El. paštas: tamosaityte@yahoo.com
VARANAUSKAITĖ Viktorija (g. 1989) – Vilniaus universiteto
archeologijos bakalaurė, paveldosaugos magistrė. Mokslinių
interesų sritys: tradicinė kaimo statyba, architektūros istorija,
tautinis paveldas, paveldosaugos teorijos.
El. paštas: viktorija.still@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
VYŠNIAUSKAS Gintautas (g.1955) – humanitarinių mokslų
(filosofija) daktaras, Klaipėdos universiteto Humanitarinių
mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros profesorius, Logos žurnalo vyr. redaktoriaus pavaduotojas, Tomo
Akviniečio veikalų vertėjas ir tyrėjas. Mokslinių interesų
sritys: metafizika, etika, Tomo Akviniečio filosofija.
El. paštas: gintautas.vysniauskas@ku.lt
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