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ApIE AUtORIUS

Konstantinas andrijausKas (g. 1984 m.) – vilniaus universite-
to tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistrantas. 
mokslinių interesų sritys – civilizacijos ir kultūros teorija, tarptautinė 
politika, nacionalizmo ir regionalizmo problemos, geopolitika ir strate-
ginės studijos, modernizacijos ir demokratizacijos klausimai, lyginamoji 
politika, politinė teorija.

El. paštas: konstantinas.andrijauskas@gmail.com

Žilvinė GaiŽutytėFiLipaviČiEnė – dr., Kultūros, filosofijos ir meno 
instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus mokslo darbuo-
toja. 2002, 2003 m. stažavo École des Hautes Études en sciences sociales 
(aukštųjų studijų socialinių mokslų institutas) paryžiuje. 2004 m. vil-
niaus dailės akademijoje apgynė daktaro disertaciją „meninės kūrybos 
socialumo problema pierre’o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijo-
je“. paskelbė monografiją ir per 10 mokslo straipsnių. mokslinių tyrimų 
sritys: prancūzų meno sociologija, komparatyvistinė kultūrologija, 
menotyros teorija ir metodologija, estetika, meno istorija.

El. paštas: zilvine@gmail.com

vilma GradinsKaitė – dr., Kultūros, filosofijos ir meno instituto 
Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus Žydų kultūros tyrinėjimo 
centro mokslo darbuotoja, valstybinio vilniaus Gaono žydų muziejaus 
mokslinė sekretorė. per 10 straipsnių apie žydų kultūrą ir dailę autorė. 
mokslinių tyrimų sritis – žydų kultūra ir dailė.

El. paštas: vilmagrad@yahoo.com
  
valdas JasKŪnas – dr., Kultūros, filosofijos ir meno instituto Kom-
paratyvistinių kultūros studijų skyriaus mokslo darbuotojas. paskelbė 
monografiją ir per 10 mokslinių straipsnių. mokslinių tyrimų sritys 
– orientalistikos ir regionalistikos mokslų istorija, komparatyvistinė 
menotyra, indijos meno recepcija vakaruose, indijos estetika, menas. 

El. paštas: valdas.jaskunas@oc.vu.lt
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agnieška JuZEFoviČ – dr., Kultūros, filosofijos ir meno instituto 
Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus darbuotoja. rengia tarp-
tautines bei respublikines mokslines konferencijas ir jose dalyvauja. 
paskelbė 14 mokslinių publikacijų. mokslinių tyrimų sritys: meno 
filosofija, dailė (ypač kinų peizažinė tapyba), fenomenologija, kom-
paratyvistika. 

El. paštas: agnieska_j@yahoo.com

ingeborga JŪra – vilniaus m.K. Čiurlionio namų darbuotoja, baigė 
vda menotyros bakalauro studijas. Kultūros, filosofijos ir meno ins-
tituto Komparatyvistinių kultūros studijų neklasikinės filosofijos ir 
estetikos probleminės grupės narė. paskelbė 5 mokslinius straipsnius. 
mokslinių tyrimų sritys – komparatyvistinė menotyra, XX a. pradžios 
vienos dailės istorija, XX a. lietuvių dailės istorija, rytų estetika.

El. paštas: shringaratilaka@hotmail.com

auksė KapoČiŪtė – vilniaus dailės akademijos doktorantė. 1988 m.  
vytauto didžiojo universitete įgijo menotyros magistro laipsnį. 
1995–1996 m. maskvos m. Lomonosovo universitete azijos ir afrikos 
institute studijavo japonų kalbą ir kultūrą. dirba Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus direktoriaus pavaduotoja, yra Kultūros, 
filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų ne-
klasikinės filosofijos ir estetikos bei Komparatyvistinių kultūros ir 
meno studijų probleminių grupių narė. paskelbė per 10 mokslinių 
straipsnių. mokslinių tyrimų sritys – komparatyvistinė menotyra, 
komparatyvistinė kultūrologija, rytų menas, estetika, meno filosofija, 
teatrologija. 

El. paštas: aukse_teatras@yahoo.com

Julija KaravaJEva – vilniaus dailės akademijos dailėtyros bakalau-
ro studijų programos iv kurso studentė. parašė kursinį darbą apie 
haiga ir zenga tapybą, paskelbė straipsnį, skirtą Šiaurės Korėjos meno 
parodai, „Kultūros baruose“. Šiuo metu rašo diplominį darbą japonų 
spontaniškosios tušo tapybos tema. mokslinių tyrimų sritis – tolimųjų 
rytų šalių menas, japonų spontaniškoji tušo tapyba. 

El. paštas: karavajeva.julija@gmail.com
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artiom KoBZEv – rusijos mokslų akademijos Kinijos kultūros ir ideo
logijos skyriaus vadovas, prof., 4 knygų, apie 450 mokslinių straipsnių 
autorius, 20 knygų redaktorius. mokslinių tyrimų sritys: klasikinė kinų 
filosofija, komparatyvistinė kultūrologija ir filosofija. 

El. paštas: akobzev@nm.ru

al gir das Ku GE vi Čius – Lie tu vos orien ta lis tų aso cia cij os na rys. ti be to 
kul tū ros, fi lo so fi jos, re li gij os ty ri nė to jas, kla si ki nių ti be tiš kų teks tų ver
tė jas. Įvai rio mis kal bo mis skel bia ti be to kul tū rai, fi lo so fi jai ir re li gij ai 
skir tus straips nius, daug dir ba kla si ki nių ti be to teks tų ver ti mo sri ty je. 
pa skel bė 3 to mus Mažosios Ti be to bu diz mo an to lo gij os, Ti be to mi ru sių jų 
kny gą, Ti be tie čių-lie tu vių kal bų žo dy ną lie tu vių kal ba, 5 to mus Большое 
руководство к Этапам Пути Пробуждения (Ламрим) ir dau gy bę ki tų 
ver ti mų. pa grin di nės ty ri mų sri tys – ti be to kul tū ra, fi lo so fi ja, re li gij a, 
me nas, komparatyvistinė kultūrologija, ly gi na mo ji skir tin gų mąs ty mo 
tra di cij ų ana li zė.

El. paštas: da gij a@ta kas.lt

algis miCKŪnas – ohajo universiteto, Jav, profesorius. Kaip vizituo-
jantis profesorius dėstė Lietuvoje, Japonijoje, Gvatemaloje, vokietijoje ir 
Jav. paskelbė 10 knygų, 170 straipsnių, dalyvavo per 1000 konferencijų, 
kuriuose perskaitė pranešimus. mokslinių interesų sritys – fenomeno-
logija, hermeneutika, civilizacinė komparatyvistika, komparatyvistinė 
kultūrologija, dabartinė Europos filosofija, filosofijos istorija, semiotika, 
mokslinio tyrinėjimo metodai, komunikacijos teorijos.

El. paštas: amuali@gmail.com

ilona murausKaitė – magistrė, valstybinio vilniaus Gaono žydų 
muziejaus raštijos rinkinio saugotoja, straipsnių apie lietuvių ir žydų 
literatūrą bei kultūrą autorė. yra paskelbusi originaliosios kūrybos – ei-
lėraščių, novelių, suredagavusi iš jidiš, vokiečių kalbų per dešimt knygų. 
Šiuo metu rengia monografiją apie žydų rašytojų ir dailininkų sambūrį 
Jung vilne (Jaunasis vilnius), tapsiančią jos daktaro disertacijos pag rindu. 
mokslinių tyrimų sritis – žydų kultūra, literatūra jidiš kalba.

El. paštas: ilonam@takas.lt
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alvydas norEiKa – dr., Kultūros, filosofijos ir meno instituto Šiuo-
laikinės filosofijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. paskelbė 5 
mokslines publikacijas. parengė metodinę filosofijos istorijos priemonę 
(su bendraautoriumi). mokslinių interesų sritys – socialinė filosofija, 
civilizacijos ir kultūros studijos. 

El. paštas: alvydas_noreika@yahoo.com

ali Özgür ÖZdiL –  islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstituts 
Hamburge  direktorius. studijavo islamistiką Hamburgo universitete. 
mokslinių tyrimų sritys – islamistikos istorija, kultūrų įtakos, kompa-
ratyvistinė religijotyra ir etnologija. 

Loreta poŠKaitė – dr., Kultūros, filosofijos ir meno instituto Kom-
paratyvistinių kultūros studijų skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, 
taip pat dėsto vilniaus universiteto orientalistikos centre. paskelbė 
monografiją ir per 20 mokslinių straipsnių. mokslinių tyrimų sritys: 
klasikinė kinų filosofija ir religija (konfucianizmas, daoizmas), kinų 
filosofijos ir religijos istorija, kinų estetika, Kinijos istorija, kinų kultūros 
istorija ir kultūrinė antropologija, šiuolaikinė Kinijos kultūra, kompa-
ratyvistinė Kinijos ir vakarų filosofija, civilizacijų istorija, Japonijos 
kultūra, orientalistikos ir sinologijos istorija.

El. paštas: lposkaite@yahoo.com

Ken’ichi sasaKi – prof. habil. dr., tokijaus universiteto profesorius, 
pasaulinės estetikos asociacijos prezidentas, 15o pasaulinio estetikos 
kongreso „Estetika XXi amžiuje“ tokijuje (2001) organizatorius, įtakin-
go užsienio kalbomis leidžiamo žurnalo Aestetics (tokijas) vyr. redak-
torius, daugybės monografijų autorius ir knygų sudarytojas. mokslinių 
tyrimų sritys: komparatyvistinė estetika, vakarų ir japonų klasikinė 
estetika, prancūzų estetika, estetikos ir meno filosofijos istorija.

El. paštas: ksasaki@much.biglobe.ne.jp

aivaras stEpuKonis – dr., Kultūros, filosofijos ir meno instituto 
Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus mokslo darbuotojas. ap-
gynė disertaciją „Lyginamoji filosofija praktiniu ir teoriniu požiūriais“. 
paskelbė monografiją ir 25 mokslinius straipsnius. mokslinių interesų 
sritys: komparatyvistinė kultūrologija ir filosofija, idėjų istorija, filoso-
fijos istorija, neklasikinė filosofija, kultūros sociologija, estetika. 

El. paštas: astepukonis@gmail.com
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daiva tamoŠaitytė – Kul tū ros, fi lo so fi jos ir me no ins ti tu to da-
bartinės Lietuvos kultūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, 
Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus doktorantė. paskelbė 
10 mokslinių straipsnių, iš anglų kalbos išvertė 3 knygas, spaudoje 
paskelbė per 80 straipsnių (kultūrologinės ir politinės/socialinės pro-
blematikos esė, muzikos ir literatūros recenzijų bei kritikos darbų, 
vertimų). mokslinių interesų sritys: klasikinė indų muzikos estetika 
ir filosofija, neovedantos studijos (XiX–XX a.), kultūrologija, kompa-
ratyvistinės studijos. 

El. paštas: tamosaityte@yahoo.com

algis uŽdavinys – prof. (hp), Kultūros, filosofijos ir meno instituto 
Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus vyresnysis mokslo dar-
buotojas. tarptautinės neoplatonikų draugijos Jav sekcijos, Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys, 1997 m. pripažintas geriausiu metų dailės 
kritiku. 6 monografijų, per 80 mokslinių straipsnių autorius. moksli-
nių tyrimų sritis – komparatyvistiė kultūrologija ir filosofija, antikos 
filosofija ir mitologija, islamo filosofija ir menas, dailės kritika.

El. paštas: uways@takas.lt

Jolita ZaBarsKaitė – vilniaus universiteto orientalistikos centre 
baigė indologijos specialybę. stažavo indijoje. Šiuo metu studijuoja 
moderniąsias pietų ir pietryčių azijos magistro studijas Berlyno Hum-
boldtų universitete. mokslinių interesų sritys: indijos kultūros istorija, 
indijos istoriografija. 

El. paštas: akadi@delfi.lt


