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nius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992) ir Res Lituana. Kunigaikštystės
bendrija. Respublikos steigimas (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009) autorius. Mokslinių interesų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra, literatūros ir kultūros istorija.

Gintautas Mažeikis – filosofas, antropologas, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ir politinės teorijos katedros profesorius, vizituojantis profesorius daugelyje pasaulio ir Lietuvos universitetų. Jis yra monografijų Renesanso simbolinis
mąstymas (Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998), Paraštės: minčių voratinkliai (Šiauliai: Saulės delta, 1999), Filosofinės antropologijos pragmatika
ir analitika (Šiauliai: Saulės delta, 2005) autorius. Mokslinių interesų kryptys:
istorijos filosofija, kultūrinė ir filosofinė antropologija.
Algis Mickūnas – Ohajo universiteto filosofijos profesorius. Knygų Komunikacijos
mokslas: jo fenomenologinis pagrindas, su Josephu J. Pilotta (Science of Communication: Its Phenomenological Foundation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, 1990), Fenomenologinė filosofija, su Davidu Stewartu (Exploring Phenomenology: a Guide to the Field and Its Literature. Athens, Ohio:
Ohio University Press, 1990) – į lietuvių kalbą išversta 1994 m. (Vilnius: Baltos lankos), Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas
(Vilnius: Baltos lankos, 2004), Pastovumas ir tėkmė. Kultūros fenomenologijos
apybraižos (Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007), Demokratija
šiandien (Vilnius: Versus aureus, 2007), Filosofijos likimas, su Arvydu Šliogeriu (Vilnius: Baltos lankos, 2009), Summa erotica (Vilnius: Apostrofa, 2010)
autorius. Mokslinių interesų sritys: fenomenologija, šiuolaikinė europietiškoji
filosofija, XIX–XX amžių Europos filosofija.
Alvydas Noreika – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotojas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Filosofijos ir
kultūros mokslų katedros docentas, dėsto filosofijos kursą bakalaurams. 2008
m. apsigynė humanitarinių mokslų filosofijos krypties daktaro disertaciją „Bendrieji metodologiniai Vytauto Kavolio kultūros sociologijos principai“. Mokslinių interesų sritys: socialinė filosofija, filosofijos istorija, kultūros studijos.
Arūnas Sverdiolas – Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto filosofijos profesorius. Knygų Kultūros filosofija
Lietuvoje (Vilnius: Mintis, 1983), Steigtis ir sauga. Kultūros filosofijos etiudai
(Vilnius: Baltos lankos, 1996), Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos-1 (Vilnius: Strofa, 2002), Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos-2 (Vilnius, Strofa, 2003), Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina
Arūnas Sverdiolas (Vilnius: Baltos lankos, 2004), Apie pamėklinę būtį ir kiti
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etiudai (Vilnius: Baltos lankos, 2006), Kultūros filosofija. Bendrauniversitetinio
kurso medžiaga antrosios studijų pakopos studentams (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007) autorius. Išspausdino per 40 straipsnių moksliniuose leidiniuose, parengė ir išvertė per 20 knygų. Mokslinių interesų sritys:
kultūros filosofija, fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija, kultūros teorija,
humanitarinių mokslų metodologija.

Algimantas Valantiejus – Vilniaus universiteto sociologijos profesorius. Knygų
Kritinis sociologijos diskursas. Tarp pozityvizmo ir postmodernumo (Vilnius:
VU leidykla, 2004), Socialinė struktūra: nuo makro prie mikro modelių (Vilnius:
VU leidykla, 2007), Sociologijos istorija: teorinės idėjos, problemos ir sąvokos.
I d. Sociologijos filosofija (Vilnius: VU leidykla, 2007) autorius. Išspausdino per
50 straipsnių moksliniuose leidiniuose. Į lietuvių kalbą išvertė Haroldo Garfinkelio, Anthony Giddenso veikalų. Mokslinių interesų sritys: metateorija,
socialinių mokslų metodologija, sociologijos istorija, šiuolaikinės sociologijos
teorijos.
Laura Varnauskaitė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantė. Rašo
daktaro disertaciją „Teorijų sintezė ir savitumo paieškos Vytauto Kavolio kultūros sociologijoje“. Mokslinių interesų sritys: kultūros sociologija ir kultūros
istorija, meno sociologija, laisvalaikio sociologija.
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