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APIE AUTORIUS

Lilijana Astra – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universiteto docentė. Knygų 
Gyvenimo laikas (Vilnius: Alma littera, 1993), Šiuolaikinė lietuvių tautinė sa-
vimonė, su Bronislovu Kuzmicku (Vilnius: Rosma, 1996) autorė. Moksliniai 
interesai: vertybių filosofija, šiuolaikinės sąmonės procesų analizė globaliosios 
modernybės procesų kontekste.

Naglis Kardelis – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus 
vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto docentas. Knygų 
Vienovės įžvalga Platono filosofijoje (Vilnius: Versus aureus, 2007), Pažinti ar 
suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai (Vilnius: Aidai, 2008), daugy-
bės mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių autorius. Platono veikalų 
(Timajas, Kritijas, Faidras) vertėjas ir komentatorius. Moksliniai interesai: Pla-
tono filosofija, dabartinė filosofija, kalbos filosofija, religijos filosofija, mokslo 
filosofija, lyginamoji kalbotyra, civilizacijų istorija, senosios kalbos, antikinė 
literatūra, kultūrinė antropologija, senovės istorija.

Juozas Algimantas Krikštopaitis – filosofijos profesorius emeritas, per 300 straips-
nių ir 8 knygų autorius; paminėtinos šios, tematiškai su leidinio straipsniu su-
sijusios: Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss (Vilnius: Pradai, 2001); Pasakojimų 
sandara: struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija (Vilnius: Versus 
aureus, 2006). Mokslinių interesų sritys: mokslo istorija, mokslo filosofija bei 
sociologija, kultūrinė ir socialinė antropologija.

Darius Kuolys – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo dar-
buotojas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas. Knygų Asmuo, 
tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje (Vil-



207

A
P

IE
 A

U
T

O
R

IU
Snius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992) ir Res Lituana. Kunigaikštystės 

bendrija. Respublikos steigimas (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos insti-
tutas, 2009) autorius. Mokslinių interesų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės kultūra, literatūros ir kultūros istorija.

Gintautas Mažeikis – filosofas, antropologas, Vytauto Didžiojo universiteto Socia-
linės ir politinės teorijos katedros profesorius, vizituojantis profesorius dauge-
lyje pasaulio ir Lietuvos universitetų. Jis yra monografijų Renesanso simbolinis 
mąstymas (Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998), Paraštės: minčių vo-
ratinkliai (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 Com-
munication: Its Phenomenological Foundation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1990), Fenomenologinė filosofija, su Davidu Stewartu (Ex-
ploring Phenomenology: a Guide to the Field and Its Literature. Athens, Ohio: 
Ohio University Press, 1990) – į lietuvių kalbą išversta 1994 m. (Vilnius: Bal-
tos 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 Šlioge-
riu (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 sky-
riaus 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 „Ben-
drieji metodologiniai Vytauto Kavolio kultūros sociologijos principai“. Moksli-
nių interesų sritys: socialinė filosofija, filosofijos istorija, kultūros studijos.

Arūnas Sverdiolas – Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausiasis mokslo dar-
buotojas, 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 studi-
jos-1 (Vilnius: Strofa, 2002), Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studi-
jos-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 dai-
lės akademijos leidykla, 2007) autorius. Išspausdino per 40 straipsnių moksli-
niuose 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 Gar-
finkelio, 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 kul-
tūros sociologijoje“. Mokslinių interesų sritys: kultūros sociologija ir kultūros 
istorija, meno sociologija, laisvalaikio sociologija.
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Research interests: philosophy of values, analysis of contemporary conscious-
ness in the context of global modernity.
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tikos ir gamtotyros akiračiai (Vilnius: Aidai, 2008) (To Know or to Understand? 
The Horizons of Humanities and Natural Science) and numerous scholarly arti-
cles. He is also a translator of Plato into Lithuanian. Research interests: Plato’s 
philosophy, contemporary philosophy, philosophy of language, philosophy of 
religion, philosophy of science, comparative linguistics, history of civilizations, 
ancient languages, classical literature, cultural anthropology, ancient history.

Juozas Algimantas Krikštopaitis is Professor Emeritus of philosophy. In addition 
to 300 scientific articles, he is the author of 8 books; two of them are thematically 
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(Vilnius: Pradai, 2001) (Left the Time Behind: Theodor Grotthuss); Pasakojimų 
sandara: struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija (Vilnius: Versus 
aureus, 2006) (The Structure of Narratives: Structural Analysis of Reality Inter-
pretations). Research interests: science history and philosophy of science, cul-
tural and social anthropology.
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Gintautas Mažeikis is Professor of philosophy at Vytautas Magnus University (De-
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linis mąstymas (Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998) (Symbolic Thinking 
of the Renaissance), Paraštės: minčių voratinkliai  (Šiauliai: Saulės delta, 1999), 
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tos lankos); Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas 
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enologijos apybraižos (Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007) 
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