autoriai
ADOMAITIS Laurynas (g. 1989) – filosofijos magistras. Mokslinių interesų sritys: ankstyvųjų Naujųjų amžių ir Renesanso filosofija (XVI–XVIII a.), Lietuvos filosofija, metafizika ir pesimizmo studijos.
El. paštas: adomaitislaurynas@gmail.com
Andrijauskas Antanas (g. 1948) – habilituotas humanitarinių
mokslų (filosofija) daktaras, akademikas. 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
BALČIŪNIENĖ Asta (g. 1973) – humanitarinių mokslų daktarė,
Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros ir etnologijos katedros docentė, Baltistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: dialektologija, morfologija, žodžių daryba, retorika.
El.paštas: balciuniene.asta@inbox.lt
BEINORIUS Audrius (g. 1964) – humanitarinių mokslų (filosofija)
habilituotas (hp) daktaras. Vilniaus universiteto Orientalistikos
centro indologijos ir budizmo studijų profesorius, Konfucijaus
instituto direktorius. Mokslinių interesų sritys: Rytų filosofija ir
religija, lyginamoji religijotyra, kultūrinė psichologija, kolonializmo istorija.
El. paštas: audrius.beinorius@oc.vu.lt
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
ČEPULIS Nerijus (g. 1971) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras. Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir psichologijos katedros vedėjas, docentas. Mokslinių interesų sritys:
hermeneutika, religijos, komunikacijos ir medijų filosofija.
El. paštas: nerijus.cepulis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: lyderystė, lyderystės ugdymas, organizacinė elgsena.
E-paštas: aelita.skarbaliene@gmail.com
STASIULIS Nerijus (g. 1983) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos
ir komunikacijos katedros lektorius. Mokslinių interesų sritys:
ontologija, postmoderno ontologinė situacija, mokslo filosofija,
gamtos filosofija.
El. paštas: nerijus.ok@gmail.com
VABALAITĖ Rūta Marija (g. 1967) – humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio
universiteto Filosofijos ir humanistikos instituto docentė. Mokslinių interesų sritys: meno filosofija, naujųjų amžių filosofija,
šiuolaikinė filosofija.
El. paštas: marijavabalaite@gmail.com
VALATKA Vytis (g. 1972) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras, Kazimiero Simonavičiaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto
Filosofijos ir komunikacijos katedros profesorius. 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

KETURAKIS Saulius (g. 1968) – humanitarinių mokslų (filologija)
daktaras. Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir psichologijos katedros profesorius. Mokslinių interesų sritys: naratyvo
teorija, vizualumo ir verbalumo sąveika, literatūros filosofija.
El. paštas: saulius.keturakis@ktu.lt

VĖŽELIS Tautvydas (g. 1981) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojas. Mokslinių interesų
sritys: komparatyvistinė filosofija, filosofijos istorija, kultūros
filosofija, meno filosofija, technikos filosofija.
El. paštas: tautvydas.vizela@gmail.com

LEVANDAUSKAS Vytautas (g. 1943) – habilituotas humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras. Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius. Mokslinių interesų sritys: menotyra, architektūros
istorija, mūro istorija, architektūros ikonografija.
El. paštas: v.levandauskas@mf.vdu.lt

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

NARAUSKAITĖ Gintarė (g. 1987) – menotyros mokslų (teat
rologijos 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

VYŠNIAUSKAS Nerijus (g. 1980) – kunigas, Romos popiežiškojo saleziečių universiteto doktorantas. Mokslinių interesų sritys:
teologija, mariologija.
El. paštas vysniauskasn@gmail.com

PABEDINSKAS Tomas (g. 1980) – humanitarinių mokslų (menotyros) daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto
lektorius. Mokslinių interesų sritys: fotografijos teorija ir istorija,
šiuolaikinė fotografija, fotografija pagrįstas šiuolaikinis menas.
El. paštas: t.pabedinskas@mf.vdu.lt
SKARBALIENĖ Aelita (g. 1981) – socialinių mokslų (edukologija) daktarė. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto
Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro mokslo darbuotoja.

VOLUNGEVIČIUS Vainius (g. 1990) – filosofijos (medijų filosofija) magistras. Mokslinių interesų sritys: žaidimų studijos,
virtualaus pasaulio etika, robotų etika.
El. paštas: vainius.vol@gmail.com
ŽUKAUSKIENĖ Gilija (g. 1975) – teatro (šokio) ir medijų filosofijos magistrė. Mokslinių interesų sritys: fenomenologija, percepcijos filosofija, kūno studijos, medijų filosofija, judesio ir
šokio antropologija.
El. paštas: gilijaz@gmail.com
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ADOMAITIS Laurynas (1989) is a master of humanities (philosophy). Research interests: Early Modern and Renaissance philosophy, Lithuanian philosophy, metaphysics and pessimism.
E-mail: adomaitislaurynas@gmail.com
Andrijauskas Antanas (1948) is a doctor of humanities (philosophy), an academician, head of the Department of Comparative Culture Studies at the Lithuanian Culture Research
Institute, 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
BALČIŪNIENĖ Asta (1973) is a PhD of humanities, an associate
professor at the Department of Linguistics and Ethnology, Senior
Researcher at the Centre of Baltic Studies of the Humanities at
Klaipeda University. Research interests: dialectology, morphology,
word building, rhetoric.
E-mai: balciuniene.asta@inbox.lt
BEINORIUS Audrius (1964) is a PhD of humanities (philosophy)
(habilitation 2007), a professor of Indian and Buddhist Studies,
at the Center of Oriental Studies and director of Confucius Institute at Vilnius University. Research interests: the intersection
of Asian philosophy, comparative religion, traditional psychology and sciences, postcolonial studies
E-mail: audrius.beinorius@oc.vu.lt
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
ČEPULIS Nerijus (1971) is a doctor of humanities (philosophy),
an associate professor and head of the Department of Philosophy
and Psychology at Kaunas University of Technology. Research
interests: hermeneutics, philosophy of religion, philosophy of
communication, media philosophy.
E-mail: nerijus.cepulis@ktu.lt

versity. Research interests: leadership, leadership education and
development, organizational behavior.
E-mail: aelita.skarbaliene@gmail.com
STASIULIS Nerijus (1983) is a doctor of humanities (philosophy),
a lecturer at the Department of Philosophy and Communication at Vilnius Gediminas Technological University. Research
interests: ontology, ontological situation of the postmodern,
philosophy of science, philosophy of nature.
E-mail: nerijus.ok@gmail.com
VABALAITĖ Rūta Marija (1967) is a PhD of humanities (philosophy), a research fellow at the Department of History of Lithuanian Philosophy at the Lithuanian Culture Research Institute,
associate professor at the Institute of Philosophy and Humanities
at Mykolas Romeris University. Research interests: philosophy of
art, modern philosophy, contemporary philosophy.
E-mail: marijavabalaite@gmail.com
VALATKA Vytis (1972) is a PhD of humanities (philosophy),
a professor at Kazimieras Simonavičius University and professor at the Department of Philosophy and Communication 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) is a PhD student (comparative law) at
the Department of Philosophy of Law and Legal History at Mykolas Romeris University. Research interests: comparative law, Islamic law, comparative constitutional law of Muslim countries.
E-mail: valciukas.juozas@gmail.com
VAREIKIS Žilvinas (1985) is a 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

KETURAKIS Saulius (1968) is a PhD of humanities (philology),
a professor at the Department of Philosophy and Psychology
at Kaunas University of Technology. Research interests: theory
of narrative, interaction of visuality and narration, philosophy
of literature.
E-mail: saulius.keturakis@ktu.lt

VĖŽELIS Tautvydas (1981) is a PhD of humanities (philosophy),
a lecturer at Vilnius Gediminas Technical University and at Kazimieras Simonavičius University. Research interests: comparative philosophy, history of philosophy, philosophy of culture,
philosophy of art, philosophy of technique.
E-mail: tautvydas.vizela@gmail.com

LEVANDAUSKAS Vytautas (1943) is a habilitated doctor of
humanities (art history), a professor at the Vytautas Magnus
University. Research interests: history of arts, history of architecture, history of masonry, iconography of architecture.
E-mail: v.levandauskas@mf.vdu.lt

VIDAUSKYTĖ Lina (1973) is a PhD of humanities (philosophy),
an associate professor at the Department of Philosophy and
Psychology at Kaunas University of Technology. Research
interests: philosophy of media, philosophy of religion, visual
theory, history.
E-mail: lina.vidauskyte@gmail.com

NARAUSKAITĖ Gintarė (1987) is a master of humanities (art
history). Research interests: contemporary theatre forms, theory
and history of arts, queer studies and queer cinema, male homosexuality in drama.
E-mail: gintare.narauskaite@alumni.vdu.lt
PABEDINSKAS Tomas (1980) is a doctor of humanities (art history and criticism), a lecturer at the Faculty of Art at Vytautas
Magnus University. Research interests: theory and history of
photography, contemporary photography, photography based
contemporary art.
E-mail: t.pabedinskas@mf.vdu.lt
SKARBALIENĖ Aelita (1981) is a PhD of social sciences (educology), a research fellow of the Center of Health Research and
Innovation at the Faculty of Health Sciences at Klaipeda Uni-
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VYŠNIAUSKAS Nerijus (1980) is a priest, PhD student at Pontifical Salesian University in Rome. Research interests: theology,
Mariology.
E-mail: vysniauskasn@gmail.com
VOLUNGEVIČIUS Vainius (1990) is a master of humanities
(media philosophy). Research interests: game studies, ethics of
virtual reality, robot ethics.
E-mail: vainius.vol@gmail.com
ŽUKAUSKIENĖ Gilija (1975) is a master of humanities (theatre,
philosophy. Research interests: phenomenology, philosophy of
perception, body studies, media philosophy, anthropology of
dance and movement.
E-mail: gilijaz@gmail.com

