
 
Kultūriniai žemėlapiai suponuoja tam 

tikrus kultūros regionus, kurie sudaro 

mūsų kultūros peizažą: daiktinė ir 

„dvasinė“, elitinė ir populiarioji, 

medijuota ir masinė kultūra. Be to, pati 

kultūra (lot. cultura) sudaro tam tikrą 

žmogaus kūrybos regioną, priešinamą 

natūrai (lot. natura). Šie kultūros (ir 

antikultūros) regionai plečiasi vienas 

kito sąskaita ir susikloja. Taigi kultūros 

žemėlapis suponuoja nuolat 

besikeičiančią tiek individualios, tiek 

visuomeninės kūrybos aplinką. Be to, 

žemėlapis suponuoja vaizdą „iš viršaus“, 

t. y. tam tikrą visuminį žvilgsnį į 

skirtingas kultūros perspektyvas. 

Kalbant apie kultūros žemėlapius, kyla 

klausimas, ar įmanomas ir ar korektiškas 

kultūros tyrinėtojo (filosofo, sociologo) 

siekis kultūros reiškinius traktuoti iš 

vienos teorinės perspektyvos. Kitas 

klausimas: kas yra kultūros mokslas 

(teorinė žiūra), jei ne bandymas 

pažvelgti į reiškinius iš vienos teorinės 

perspektyvos? Kita vertus, kultūros 

žemėlapiai ir kultūrinis 

„žemėlapiavimas“ suponuoja tam tikrą 

pliuralistinę nuostatą apeliuojant į 

skirtingus dinamiškus regionus ir 

skirtingus žemėlapius.  
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Kontaktiniai asmenys 
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El.p. meile.taljun@gmail.com 
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LMA Mažoji salė 
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PROGRAMA 

 
2014 01 30, ketvirtadienis 

 

KULTŪROS TERITORIJOS IR RIBOS 

Moderuoja T. Kačerauskas 

 

 10:00 Veiksniai lemiantys žmogaus 

kultūrinį žemėlapį 
Arvydas Virgilijus MATULIONIS 

(LSTC)  
 

 10:20 Kultūra natūroje ir natūra 

kultūroje: antikinis ir šiuolaikinis 

požiūris 
Naglis KARDELIS (LKTI, VU) 

 

 10:40 Kultūros filosofija 

Dalius JONKUS (VDU)  

 

 11:00 Baroko kultūros 

egzistencinis žemėlapis 

Vaiva KLAJUMAITĖ (LKTI)  
 

11:20 – 11:40 Kavos pertrauka 
 

 

POLITIKA IR RELIGIJA: 

TAPATUMAI IR SUBKULTŪROS 

Moderuoja A. Gedutis 
 

 11:40 Gerovės valstybės modeliai 

šiuolaikinėje kultūrinėje 

tradicijoje 

Albinas PLĖŠNYS (VU) 

 

 12:00 Lietuviškoji europinė 

tapatybė: trys perspektyvos 

Nerija PUTINAITĖ (VU)  

 

 12:20 Persiklojančios 

tapatybės ir subkultūrinio 

autentiškumo niveliacija: 

black metal ir post-black metal 

atvejis 
Dovydas SKAROLSKIS (VU) 

 

 12:40 Kaip iš asmeninių 

požiūrių išvesti besąlygišką 

Dievo požiūrį 
Andrius KULIKAUSKAS 

(Kalifornijos universitetas, 

JAV) 

 

13:00 – 14:00 Pietų pertrauka 
 

 

SOCIALINIŲ IR 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ 

ŽEMĖLAPIAI  

Moderuoja N. Putinaitė 
 

 14:00 Sumanioji kultūra: nuo 

3D regioninės plėtros iki 

ekonominės lingvistikos 

Arūnas AUGUSTINAITIS 

(KSU) 
 

 14:20 SHM lauko atvaizdai: 

žemėlapiai, atlasai ir 

klasifikacijos 

Aldis GEDUTIS (KU) 

 

 14:40 Virtualios tikrovės žemėlapiavimas: 

filosofinės ir sociologinės prieigos 

Agnieška JUZEFOVIČ (VGTU) 

 

 15:00 Postnatūralistinė ir hermeneutinė 

mokslo topologijos 

Evaldas JUOZELIS (MRU) 
 

15:20 – 15:40 Kavos pertrauka 
 

 

KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS IR 

KOMUNIKACIJOS TEORIJOS 

Moderuoja D. Jonkus 

 

 15:40 Kūrybinių industrijų žemėlapiai 

Tomas KAČERAUSKAS (VGTU)                       

 

 16:00 UNESCO kūrybinių miestų tinklas: 

Vilniaus miesto atvejis  

Eglė ŠTUOPYTĖ (VGTU)  

 

 16:20 Medaus prekės ženklo kultūros 

žemėlapiai: simboliai ir reikšmės  
Donata BUDAVIČIŪTĖ (VGTU) 

 

 16:40 Neformalioji komunikacija: gando 

kaip kultūros reiškinio tyrinėjimo 

teorinių prieigų perspektyvos  
Valdas PRUSKUS (VGTU) 

 

 

 


