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Ideologijų šmėklos – nebūtinai pabaisos, su kuriomis reikia kovoti, tai vis sugrįžtantys, mūsų 

nepaliekantys vaidiniai, mus apsėdantys fantomai. Jų galima bijoti, mėginti juos užkalbėti, o galima 

filosofiškai apsvarstyti. Jie prašyte prašosi kritinio, dekonstruojančio, blaivaus žvilgsnio. 

Lietuvoje ir kitose posovietinėse šalyse dominuoja sociologizuojantis požiūris į ideologiją, 

apribojantis ją politine sfera. Ji laikoma vien politinio valdymo įrankiu, neatsiejamu nuo hierarchinių 

santykių ir išnaudojimo, sykiu ji stigmatizuojama, tapatinant ją su totalitariniais režimais. Nors Vakarų 

pasaulyje nebeliko dominuojančios, visas sritis persmelkiančios, per propagandą ir terorą primetamos 

ideologijos, ji ir toliau veikia visose gyvenimo srityse, tik ji ne viena, jų – „legionas“. Šiandienio 

pasaulio ideologijos nebėra sistemingos, jos reiškiasi decentruotai, fragmentiškai, įsismelkia į 

kasdienybę. Jos pasirodo sensus communis formomis per masinės komunikacijos priemones, kartais 

būna pridengtos „ekspertų tiesos“, „mokslo“, kartais – meninių pramanų kauke. Šių laikų ideologija 

kaip niekad iki šiol slepia, neprisipažįsta esanti ideologija, tad jos nebuvimas – tik tariamas, iliuzinis. 

Buvusio komunistinio bloko šalyse tebėra aktualios iš ideologijos kritikos atsiradusios 

postkolonijinės teorijos, iš naujo aktualizuojančios ir suprobleminančios ideologijos klausimą: kaip 

šiandien galimos neomarksistinės ar „naujosios kairės“ idėjos, kontrkultūros, kritinio-meninio 

aktyvizmo, politinio ir/ar kultūrinio avangardo transformacijos? Be to, vis aktualesnis tampa neutralus, 

analitinis, o ne tik negatyvus ideologijos supratimas, skirtingos teorijos, pateikiančios instrumentų 

analizuoti ideologiją įvairiausiuose diskursuose bei praktikose. 
 

Galimos temos:  

 Ideologijos istorinė genezė 

 Mokslas ir/kaip ideologija 

 Įtarumo hermeneutikos (Nietzsche, Marxas, Freudas) 

 Kritinės teorijos: dekonstrukcija, neomarksizmas, psichoanalizė, feminizmas, postkolonializmas 

 Šiandieninės politinės ideologijos iššūkiai: globalizmas, nacionalizmas, populizmas, politiniai 

radikalizmai, politkorektiškumas, etc. 

 Religija ir/ar sekuliarizacija  

 Ideologijos vaizdinija (mitas, utopija, medijos) 

 Menas ir/kaip ideologija (propagandinis menas, avangardas, kontrkultūra, meninis aktyvizmas)  

 Kalba ir/kaip ideologija 

 Prigimties ideologija (gamtos, kūno, lyties ribos ir jų transgresijos) 
 

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir e-pašto adresą 

konferencijos adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki spalio 20 d. Konferencijos dalyviai bus 

patvirtinti iki lapkričio 7 d. Organizacinis komitetas: Nijolė Keršytė, Kęstutis Šapoka, Linas Jokubaitis, 

Naglis Kardelis, Audronė Žukauskaitė, Danutė Bacevičiūtė. 


