
LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius 

Lietuvos socialinių tyrimų centras 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas 

kviečia į mokslo konferenciją 

GYVENIMO BŪDAS IR STILIUS: FILOSOFINIS IR SOCIOLOGINIS ASPEKTAI  

Gyvenimo būdas, gyvenimo stilius, gyvenimo forma, gyvenimo menas, gyvenimo technika, 
gyvenimo kūrimas – skirtingi žodžių junginiai, nusakantys tai, kad mes patys renkamės gyvenimo kelią ir 
formuojame savo gyvenimą. Vis tik šis pasirinkimas priklauso ir nuo mūsų socialinės aplinkos, kuri 
subrandina tam tikras nuostatas bei vertybes. Viena, priklausydami tam tikrai bendrijai mes pasiduodame 
jos įtakai bei globai, kai formuojame savo gyvenimą. Kita, kurdami savo gyvenimą mes formuojame ir 
savo bendrijos nuostatas. Etiniai gyvenimo meno aspektai kaip tik susiję su riba tarp individualumo ir 
socialumo regionų.  

“Gyvenimo menas” suponuoja tam tikrus estetiškumo kriterijus egzistencinėje plotmėje; 
“gyvenimo būdas” taikosi į tam tikrą tradiciją ir įprastas nuostatas; “gyvenimo stilius” numano 
priklausomybę tam tikrai madingai grupei; “gyvenimo forma” nusako tai, kad gyvenimas yra 
formuotinas; “gyvenimo technika” apeliuoja į technologijas, kurios lydi mus nuo gimimo iki mirties; 
“gyvenimo kūrimas” traktuoja gyvenimą kaip meno kūrinį. Visa ši įvairovė terminų ir junginių, susijusių 
su kuriamu ar formuotinu gyvenimu, atspindi jo tiek individualumą, tiek socialumą. 

Tam tikras gyvenimo būdas neatsiejamas ir nuo mąstymo. Vakarų filosofijos pradžia antikinėje 
Graikijoje formavosi svarstant darnaus (Pitagoras), teisingo (Platonas), laimingo (Aristotelis), mirtingo 
(Epikūras) gyvenimo aspektus. Kai kurios filosofinės mokyklos, kaip antai Stoja, pirmiausia plėtojo 
klausimą, koks gyvenimas yra geriausias. XIX a. ir XX a. (S. Kierkegaardo, F. Nietzsche’s, A. 
Schopenhauerio, W. Dilthey’aus, M. Heideggerio ir kt.) filosofijoje sugrįžta gyvenimo tema, kuri nulėmė 
filosofijos raidą.                

Kviečiame panagrinėti gyvenimo būdo ir gyvenimo stiliaus filosofinius bei sociologinius 
aspektus. Atrinkti straipsniai pranešimų pagrindu bus spausdinami žurnale Filosofija. Sociologija. 

Prašom iki 2014.12.24 atsiųsti pranešimo pavadinimą ir 5-7 sakinių tezes kontaktiniam asmeniui. 

Konferencija vyks 2016.01.21 LMA (Gedimino pr. 3, Vilnius) Mažojoje salėje 10.00 – 17.00. 

Organizatoriai: A. V. Matulionis (Lietuvos mokslų akademija), M. Taljūnaitė (Socialinių tyrimų 
centras), T. Kačerauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), A. Bagdonavičienė (LMA 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius) 

Kontaktinis asmuo: Tomas Kačerauskas tomas.kacerauskas@vgtu.lt 

 

 


