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2013 m. spalio mėn.  26-27 d. rengia konferenciją ir simpoziumą 

 
 

 
                      Spalio mėn. 26 d. dvyliktą respublikinę konferenciją 

 

 

RYTAI - VAKARAI: ANTROPOLOGINIAI IR ETNOPSICHOLOGINIAI 

KULTŪROS TIPŲ TYRINĖJIMAI 
 

Konferencijoje  numatomos šios sesijos: 
 

1. Antropologinės ir etnopsichologinės prieigos civilizacinėje komparatyvistikoje 

2. Metodologinės skirtingų kultūros tipų sąveikų problemos 

3. Antropologinių ir etnopsichologinių tyrinėjimų poveikis pokolonijinio orientalizmo 

slinktims  

4. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, 

etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų kultūrų sąveikos aspektai 

5. Transkultūrinių sąveikų apraiškos Lietuvos kultūroje 

6. Psichologiniai ir antropologiniai neeuropinių tautų ir Lietuvos kultūros sąveikos 

aspektai 

7. Litvakų, karaimų ir Lietuvos totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą 

8. Skirtingų šalių antropologijos mokyklų metodologinių prieigų savitumai 

 

Konferencijos organizatoriai: 

 

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas  

 

Nariai - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Naglis 

Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis,  

dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, prof. (h.p.) Tomas Sodeika, dr. Aivaras 

Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė 

 

Už konferenciją atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų 

instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8 683 49 171 

El. paštas: aandrijauskas@gmail.com 

 

Konferencijos koordinatorė Kristina Garalytė, tel. 8 686 95 912,  

el. paštas: kristinagaralyte@yahoo.com 

 

Prašome paraiškas su glaustomis santraukomis ir pranešimų pavadinimais siųsti 

organizatoriams iki 2013 m. spalio 15 dienos. 

 

                                                                     ****** 

 

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: 

komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2014-2015 metais.  
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                                         LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS 

LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS 

 

 

                    Spalio mėn. 27 d.  rengia simpoziumą 

 

 

             ANTROPOLOGINIŲ PRIEIGŲ TAIKYMAS LIETUVOS  

           KULTŪROS TYRINĖJIMAMS 
  

Simpoziumo tikslas – apibrėžti antropologinių kultūros tyrinėjimų lauką, kuris suaktualintų 

kitybės problemas ir leistų atskleisti Lietuvos kultūros daugialypumą. Kviečiama svarstyti 

tarpkultūrinius klausimus, kurie susiję su Lietuvos etninių ir socialinių grupių kultūrinėmis 

sąveikomis, aptarti tarpkultūrinius sąryšius, kuriuos lemia artimų ir tolimų kultūrų jungtys, 

susidūrimai, mainai ir daugialypės patirtys.  

Atsižvelgiant į antropologinę kultūros sąvoka, šis diskursas apima ne tik kolektyvinės 

vaizduotės ir kūrybos, meno ir literatūros sritis, bet ir įvairias kultūrines bei socialines 

praktikas. Viena vertus, jis skatina peržiūrėti kultūros tradicijoje įsišaknijusius įsitikinimus ir 

vertybes. Kita vertus, aptarti globalizacijos skatinamas kultūros sąveikas.  

 

Siūlomos temos: 

 

Metodologinės ir epistemologinės antropologinių prieigų taikymo perspektyvos 

Interkultūrinis ir tarpkultūrinis dialogas 

Tapatybė ir Kitybė 

LDK kultūros paveldo aktualizavimas tarpkultūrinių tyrinėjimų perspektyvoje 

Stereotipai ir kultūrinės reprezentacijos 

Kultūros atvertis ir užvertis 

Etnopsichologiniai kultūros tyrinėjimai 

Globalizacija ir kultūrinis nomadizmas 

Atskirų kultūros segmentų raidos modeliai ir perspektyvos 

Etninio  pliuralizmo, multikultūralizmo ir polikonfesionalumo apraiškos kultūroje 

 

Simpoziumo organizatoriai:  

 

Dr. Odeta Žukauskienė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų 

skyriaus vyr. m. d.: tel. 8 61295218, el. paštas: odetazu@yahoo.com 

 

Dr. Žilvinė Gaižutytė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus 

vyr. m. d.,  tel.  8 61245643, el. paštas: zilvine@gmail.com 

 

Prašome paraiškas su glaustomis santraukomis ir pranešimų pavadinimais siųsti 

organizatoriams iki 2013 m. spalio 15 dienos. 

 

                        

                                                                     ****** 

 

Iš simpoziume perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: 

komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2014-2015 metais.  
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