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El. paštas: s.jankauskas@lat.lt
KABELKA Gintaras (g. 1979) – humanitarinių mokslų (filosofija)
daktaras. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos
istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. Mokslinių interesų sritys:
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El. paštas: a.mykolaityte@hmf.vdu.lt
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POŠKAITĖ Loreta (g. 1965) – humanitarinių mokslų (filosofija)
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Mokslinių interesų sritys: tradicinė ir šiuolaikinė Kinijos kultūra,
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antropologija.
El. paštas: ragaisis@gmx.de
SINICA Vytautas (g. 1990) – politinių mokslų magistras. Mokslinių interesų sritys: politinė teorija, Europos integracija, nacionalizmo studijos, lietuvių-lenkų santykiai, istorijos politika,
biopolitika, Lietuvos politinė mintis
El. paštas: vytautas.sinica@gmail.com
TONELLI Marco (g. 1971) – humanitarinių mokslų (menotyra)
daktaras, Frosinones (Italija) dailės akademijos Šiuolaikinio meno
istorijos fakulteto profesorius. Mokslinių intersų sritys: modernusis ir šiuolaikinis menas, modernioji skulptūra, Francis Bacon.
El. paštas: marcotonelli.71@libero.it
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
VARANAUSKAITĖ Viktorija (g. 1989) – Lietuvos istorijos instituto
Etnologijos skyriaus doktorantė. Mokslinių interesų sritys: architektūros istorija, etniškumas, šiuolaikinė architektūra, ekologija.
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 ir ugdymo
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
Žemaitis Kęstutis (g. 1960) – humanitarinių mokslų (teologija)
daktaras, kunigas. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos katedros profesorius. Mokslinių interesų sritys: Lietuvos Katalikų
Bažnyčios ir valstybės santykiai XIX–XX amžiuje, teologija.
El. paštas: kestutis.zemaitis@gmail.com
Žibaitė Solveiga (1992) – Amsterdamo universiteto socialinės
antropologijos magistrantūros studijų studentė. Mokslinių interesų sritys: mirties antropologija, medicininė antropologija, kinų
kultūra ir visuomenė.
El. paštas: solveiga.zibaite@gmail.com

LOGOS 88

2016 LIEPA • RUGSĖJIS

223

CONTRIBUTORS
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
ASAKAVIČIŪTĖ Vaida (1978) – is PhD in humanities (philosophy),
is an associate professor in department of Philosophy and Communication at Vilnius Gediminas Technical University. Research
interests: non - classical philosophy, philosophy of art, aesthetics, history of Western philosophy, ethics, philosophy of culture.
E-mail: vaida.asakaviciute@vgtu.lt
Danilevičius Eugenijus (1966) – Professor and Head of the
Department of Religion Studies at Vytautas Magnus University,
Kaunas, Lithuania, doctor of social sciences (educology), passed
the procedure of habilitation. Research interests: the development of personality in vocational education, philosophy of education, theology of vocation, matrimonial educology, training of
teachers, personality education researches, religious education.
E-mail: e.danilevicius@smf.vdu.lt
GAIDAUSKIENĖ Nida (1970) is a PhD in humanities (philosophy), a research fellow at the Lithuanian Culture Research Institute. Research interests: 19–20th century culture in Europe
and Lithuania.
E-mail: nidikei@gmail.com
Gotautė Lina (1981) is a master of humanities (linguistics).
Research interests: orientalistics, aesthetics, Eastern philosophy,
culture studies, philosophy of existential.
E-mail: lina.gotautaite@yahoo.com
JANKAUSKAS Skirmantas (1954) is a habilitated (hp) doctor of
humanities (philosophy), a professor of the Department of the
Philosophy at Vilnius University. Research interests: pre-Socratic
philosophy, philosophy of Plato, philosophy of Aristotle, philosophy of Descartes, existential ethics.
E-mail: s.jankauskas@lat.lt
KABELKA Gintaras (1979) is a doctor of humanities (philosophy),
a research fellow at the Lithuanian Culture Research Institute. Research interests: history of Lithuanian philosophy, methodology of
philosophical historiography, sociology of scientific knowledge.
E-mail: kabelkag@gmail.com
KAČERAUSKAS Tomas (1968) is a doctor of humanities (philosophy), head of the Department of Philosophy and Communication
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.vgtu.lt
KAMUNTAVIČIENĖ Vaida (1974) – is a doctor of humanities
(history), professor, head of the department of history at Vytautas
Magnus University, Kaunas. Research interests: history of the
Catholic Church in the Grand Duchy of Lithuania, micro-history.
E-mail: v.kamuntaviciene@hmf.vdu.lt
LIUTIKAS Darius (1977) is a doctor of social sciences (sociology), scientific officer of Lithuanian Social Research Center. Research interests: pilgrimage, tourism, sociology of religion, sociology of culture.
E-mail: darius.liutikas@gmail.com

NARAUSKAITĖ Gintarė (1987) is a PhD student at the Department of Theatre studies of Faculty of Arts at Vytautas Magnus
University. Research interests: contemporary theatre forms, theory and history of arts, queer studies and queer cinema, male
homosexuality in drama, Theories of Gender Studies.
E-mail: G.Narauskaite@mf.vdu.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
RAGAISIS Mindaugas (1973) – priest, doctor of theology, lecturer
at Vilnius St. Joseph priest seminary. Research interests: sacramental theology, Christian anthropology.
E-mail: ragaisis@gmx.de
SINICA Vytautas (1990) is a master of comparative politics.
Research interests: political theory, european integration, nationalism studies, lithuanian-polish relations, politics of history,
biopolitics lithuanian political thought.
E-mail: vytautas.sinica@gmail.com
TONELLI Marco (1971) is a doctor humanities (art history and
criticism), professor at the Faculty of History of Contemporary
Art at the Academy of Fine Arts of Frosinone (Italy). Research
interests: modern and contemporary art, modern sculpture,
Francis Bacon
E-mail: marcotonelli.71@libero.it
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
VARANAUSKAITĖ Viktorija (1989) is a PhD student at Lithuanian Institute of History in Department of Ethnology. Research
interests: history of architecture, ethnicity, contemporary architecture, ecology.
E-mail: viktorija.still@gmail.com
VAREIKIS Žilvinas (1985) is a PhD student (philosophy) at Li
thuanian Culture Research Institute. Research interests: philosophical anthropology, culture theories, German idealistic philosophy, Life’s philosophy, metaphysics.
E-mail: zilutemicrolt@gmail.com
VYŠNIAUSKAS Gintautas (1955) is a doctor in humanities (philosophy), a professor of Klaipėda University at the Department
of Philosophy and Culture Studies in the Faculty of Humanities
and Education Sciences, assistant to the editor-in-chief of Logos
magazine, translator and researcher of Thomas Aquinas’s writings. Research interests: metaphysics, ethics, Thomas Aquinas’s
philosophy.
E-mail: gintautas.vysniauskas@ku.lt

MAKSELIS Rasius (1973) is a PhD of humanities (philosophy), a
research fellow at the Department of Comparative Culture Studies at the Lithuanian Culture Research Institute. Research interests: history of philosophy, Neo-Platonism, comparative studies.
E-mail: rasius@yahoo.com

Žemaitis Kęstutis (1960) is a doctor of humanities (theology),
a priest, and professor in the department of theology at Vytautas the Great University. Research interests: relations between
the Lithuanian Catholic Church and the state in the 19th and
20th centuries, theology.
E-mail: kestutis.zemaitis@gmail.com

Mykolaitytė Aurelija (1972) – Doctor of Humanities (philology), associate professor at Humanities Faculty of the Vytautas
Magnus University. Scientific interests: contemporary drama,
Lithuanian literature, culture.
E-mail: a.mykolaityte@hmf.vdu.lt

Žibaite Solveiga (1992) is a Master‘s Social Anthropology student at the University of Amsterdam. Areas of academic interest
include anthropology of death, medical anthropology, Chinese
culture and society.
E-mail: solveiga.zibaite@gmail.com

224

LOGOS 88

2016 LIEPA • RUGSĖJIS

