autoriai
ALMONAITIENĖ Junona Silvija (g. 1966) – socialinių mokslų
(psichologijos) daktarė, KTU Filosofijos ir psichologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: socialinė organizacijų
ir socialinė psichologija, kūrybinės veiklos psichologija, psichologijos istorija.
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
BALSYS Rimantas (g. 1961) – humanitarinių mokslų (etnologija)
daktaras. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros docentas.
Mokslinių interesų sritys: etnologija, mitologija, folkloristika.
El. paštas: rimantas.balsys@ku.lt
BYTAUTAS Matas (g. 1984) – humanitarinių mokslų (praktinė filosofija, VDU) magistras ir (evangeliškoji teologija, KU)
bakalauras. Šiuo metu studijuoja psichologiją KU. Mokslinių
interesų sritys: filosofijos įpraktinimo aspektai, budizmas, meditacijos, kritinė teorija, atsivertimo fenomenas, dievo įvaizdžiai,
simuliakrų apraiškos krikščionybėje, simuliakrų demaskavimo
galimybės ir priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų
fenomenas.
El. paštas: matasbytautas@gmail.com
Čapanauskas Tadas (g. 1983) – Kauno technologijos universiteto medijų filosofijos programos magistras. Mokslinių interesų
sritys: religijos filosofija, Rytų filosofija, fenomenologija, medijų
filosofija.
El. paštas: tadascapanauskas@yahoo.com
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
KAČERAUSKAS Tomas (g. 1968) – humanitarinių mokslų (filosofija) habilituotas daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros vedėjas, docentas.
Mokslinių interesų sritys: kultūros filosofija, hermeneutika, fenomenologija, egzistencijos filosofija.
El. paštas: tomas@hi.vtu.lt
KATINAITĖ Deima (g. 1974) – Vilniaus dailės akademijos, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros lektorė, doktorantė (meno doktorantūra, dizaino kryptis). Mokslinių interesų
sritys: meno filosofija, estetika, dizainas, spalvos fenomenas.
El. paštas: dkatinaite@gmail.com
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@vgtu.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
NOVICKAS Audrius (g. 1968) – humanitarinių mokslų (menotyra)
daktaras ir tarpdisciplininių menų magistras. Vilniaus Gedimino
technikos universiteto Architektūros fakulteto Dailės katedros docentas, dailininkas. Mokslinių interesų sritys: Architektūros semantika, dailės ir architektūros sąveika, meninio tyrimo metodai.
El. paštas: audrius.novickas@vgtu.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
RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ Rasa (g. 1965) – humanitarinių
mokslų (etnologijos) daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto
Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos
katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: šeimos ir lyčių
studijos, miesto antropologija, religinė antropologija, vizualinė
etnografija.
El. paštas: r. raciunaite-pauzuoliene@hmf.vdu.lt
RAČKAUSKAS Audrius (g. 1979) – Vytauto Didžiojo Universiteto filosofijos krypties doktorantas. Mokslo interesų sritys:
Merabo Mamardašvilio filosofija, noologija, medijų teorija,
psichoanalizė.
El. paštas: a.rackauskas@hmf.vdu.lt
SENVAITYTĖ Dalia (g. 1971) – humanitarinių mokslų (etnologija)
daktarė. Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: švenčių konstravimas, baltų religija ir mitologija, kultūrinė psichologija.
E-mail: d.senvaityte@hmf.vdu.lt
SIMANAITIENĖ Raimonda (g. 1964) – humanitarinių mokslų
(menotyra) daktarė. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Menotyros katedros docentė. Mokslinių interesų kryptys:
užsienio ir Lietuvos vizualioji ir taikomoji dailė, dizainas, dailės
edukacija, kultūros paveldo ir turizmo problematika.
El. paštas: r.simanaitiene@mf.vdu.lt
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
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
Vidauskytė Lina (g. 1973) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktarė. Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė. Mokslinių interesų sritys: kalbos filosofija, poetika.
El. paštas: kat1003@hmi.ktu.lt
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C O N TRI B UTOR S
ALMONAITIENĖ Junona Silvija (1966) is a PhD in social sciences (psychology), associated professor at the Department of
Philosophy and Psychology, Kaunas University of Technology.
Research interests: social organizational and social psychology,
psychology of creativity, history of psychology.
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
BALSYS Rimantas (1961) is a PhD in humanities (ethnology),
associated professor, Department of Baltic linguistics and ethnology, Dean of the Faculty of Humanities. Research interests:
ethnology, mythology, foklor.
E-mail: rimantas.balsys@ku.lt
BYTAUTAS Matas (1984) – has a MA in humanities (practical
philosophy, VDU) and a bachelor in humanities (evangelical
theology, KU). He is a student of psychology at KU. Research
interests: aspects of philosophy’s becoming a practice, Buddhism, meditations, critical theory, phenomen of conversion,
images of God, manifestations of simulacrums in Christianity,
possibilities of simulacrums disclosure, a phenomen of psichothropy materials addictions.
E-mail: matasbytautas@gmail.com
Čapanauskas Tadas (1983) – is a master of humanities (media
philosophy). Research interests: philosophy of religijon, Eastern
philosophy, phenomenology, media philosophy.
E-mail: tadascapanauskas@yahoo.com
GrIGONIS Marius (1969) a doctor of habilitation of humanities
(philosophy), is assistant professor in the Institute of Philosophy
in the department of Philosophy of Science at Warsaw University.
Research interests: contemporary analytic metaphysics, persistence and constitution of material objects, mental causation, personal identity, metaphysics of death.
E-mail: mgrygian@uw.edu.pl
JUZEFOVIČ Agnieška (1973) is a Phd in humanities (philosophy),
is an associate professor in department of philosophy and political
science at Vilnius Gediminas Technical University. Research interests: phenomenology, aesthetic, philosophy of culture, Daoism,
visual and intercultural communication.
E-mail: agnieska.juzefovic@vgtu.lt
KAČERAUSKAS Tomas (1968) is a doctor of humanities (philosophy), head of the department of philosophy and political
science at Vilnius Gediminas Technological University, and an
associate professor. Research interests: the philosophy of culture, hermeneutics, phenomenology, the philosophy of existentialism.
E-mail: tomas@hi.vtu.lt
KATINAITĖ Deima (1974) is lecturer at Vilnius Academy of
Arts, Department of Monumental arts and scenography, PhD
student of Design program. Research interests: philosophy of
art, aesthetics, design, phenomenon of color.
E-mail: dkatinaite@gmail.com
NARAUSKAITĖ Gintarė (1987) – has an MA in Art History (theatre studies and management, VDU). Research interests: contem-
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porary theatre forms, theory and history of arts, queer studies
and queer cinema, male homosexuality in drama.
E-mail: gintare.narauskaite@alumni.vdu.lt
NOVICKAS Audrius (1968) is a doctor in humanities (Art History)
and MA in Interdisciplinary Arts. Artist, associated professor in Art
Department of Architecture faculty of Vilnius Gediminas Technical University. Research interests: semantics of architecture,
interaction of architecture and art, methods of artistic research.
E-mail: audrius.novickas@vgtu.lt
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
RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ Rasa (g. 1965) is a doctor in humanities (ethnology), an associate professor of Vytautas Magnus
University at the department of Cultures Studies and Ethnology.
Research interests: family and gender studies, urban anthropology, religious anthropology, visual ethnography.
E-mail: r. raciunaite-pauzuoliene@hmf.vdu.lt
RAČKAUSKAS Audrius (1979) – Phd student (philosophy) at Vytautas Magnus University. Research interests: philosophy of Merab Mamardashvili, noology, media theory, psychoanalysis.
E-mail: a.rackauskas@hmf.vdu.lt
SENVAITYTĖ Dalia (1971) is a doctor of humanities (ethnology),
a asociate professor at the department of Cultural studines and
ethnology at Vytautas Magnus university. Research interests:
construction of holidays, Baltic religion adn mythology, cultural
psychology.
E-mail: d.senvaityte@hmf.vdu.lt
SIMANAITIENĖ Raimonda (1964) – doctor of humanities in art
criticism. Assoc. prof. of Vytautas Magnus University, Faculty of
Arts, Department of Art Criticism. Research interests: applied
and fine art of Lithuanian and foreign countries, design, education of arts, cultural heritage and tourism issues.
E-mail: r.simanaitiene@mf.vdu.lt
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
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
Vidauskytė Lina (1973) is a PhD in humanities (philosophy),
and a lecturer in the department of philosophy and culture
studies at Kaunas Technological University. Research interests:
philosophy of language, poetics.
E-mail: kat1003@hmi.ktu.lt

