LSTC METINĖS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS
PAVASARIO SESIJA
2019 m. birželio mėn. 10 d.
Lietuvos socialinių tyrimų centro salė
Vilnius, A. Goštauto g. 9, III a., posėdžių salė (304 kab.)

KVIETIMAS

Lietuvos socialinių tyrimų centras (LSTC) kviečia Jus dalyvauti kasmetinėje LSTC konferencijoje.
Konferencijos pavasario sesijos metu LSTC Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotojai, mokslininkai iš
Lietuvos ir JAV aukštųjų mokyklų, remdamiesi savo atliekamų tyrimų rezultatais, diskutuos apie Lietuvos
visuomenei aktualius identiteto, atminties, etninės ir lyčių lygybės politikos, taip pat visuomenės nuostatų
etninių ir religinių grupių atžvilgiu klausimus. Kviečiame Jus prisijungti prie šios diskusijos ir būti aktyviais
jos dalyviais.
Prašome registruotis į renginį iki birželio 9 d.
Daugiau informacijos: Andrius Marcinkevičius, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas,
El. paštas: andrius@ces.lt
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PROGRAMA
Moderatorius: dr. Andrius Marcinkevičius, LSTC Etninių tyrimų institutas
12:30 – 13:00

REGISTRACIJA

13:00 – 13:10

ATIDARYMAS
Dr. Sarmitė Mikulionienė, Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorė

13:10 – 13:25

PARTIZANINIAI KARAI, ATMINTIES KOVOS: MOTERŲ PATIRTYS IR
PASAKOJIMAI
Dr. Dovilė Budrytė, Džordžijos Gvineto koledžas, JAV

13:25 – 13:40

AUTORITARINIS JUOKAS: HUMORO IR SATYROS ŽURNALO „ŠLUOTA“
ATKŪRIMAS VILNIUJE 1956 M.
Dr. Neringa Klumbytė, Majamio universitetas, JAV

13:40 – 13:55

LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE: VIZIJOS IR
INTERPRETACIJOS
Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič, LSTC Etninių tyrimų institutas

13:55 – 14:25

DISKUSIJA

14:25 – 14:40

VISUOMENĖS NUOSTATOS ETNINIŲ IR RELIGINIŲ GRUPIŲ LIETUVOJE
ATŽVILGIU
Dr. Giedrė Blažytė, LSTC Etninių tyrimų institutas

14:40 – 14:55

14:55 – 15:10

15:10 – 15:40

MODERNISTINĖ KALBOS IDEOLOGIJA ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOJE
PALYGINUS SU SERBIJA IR NORVEGIJA
Dr. Vuk Vukotič, Lietuvių kalbos institutas/Vilniaus universitetas
TAUTINĖS MAŽUMOS RINKOS VISUOMENĖJE: LIETUVOS LENKŲ
ŠVIETIMO IR ASMENVARDŽIŲ PROBLEMOS
Dokt. Karolis Dambrauskas, LSTC Etninių tyrimų institutas
DISKUSIJA

APIE PRANEŠĖJUS

DR. GIEDRĖ BLAŽYTĖ yra LSTC Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotoja. Pagrindinės jos mokslinių
interesų sritys: šiuolaikinės migracijos procesai, lyties aspektas migrantų integracijos procese, nelegali
migracija ir prekyba žmonėmis, tarptautinės apsaugos gavėjų integracija, visuomenės nuostatos migrantų ir
tarptautinės apsaugos gavėjų atžvilgiu.
DR. DOVILĖ BUDRYTĖ yra politikos mokslų profesorė JAV Džordžijos Gvineto koledže (Georgia
Gwynnett College). Pagrindinės jos mokslinių interesų sritys: demokratizacija, mažumų teisės, lyčių studijos,
atminties politika, nacionalizmas, Baltijos studijos.
DR. NERINGA KLUMBYTĖ yra JAV Majamio universiteto Antropologijos fakulteto docentė ir šiame
universitete veikiančio Havighurst Rusijos ir posovietinių studijų centro Lietuvos programos vadovė. Neringos
Klumbytės tyrimuose, skirtuose sovietmečio ir posovietinės Lietuvos laikotarpiams, nagrinėjamos
europeizacijos, suverenumo ir nacionalizmo, rinkimų politikos, istorinio ir socialinio teisingumo, Antrojo
pasaulinio karo atminties, socializmo nostalgijos tematikos.
DR. VILANA PILINKAITĖ SOTIROVIČ yra LSTC Etninių tyrimų instituto mokslo
darbuotoja. Pagrindinės jos mokslinių interesų sritys: lyčių ir lygybės politikos kritinė analizė, socialinės ir
politinės sąveikos tarp nelygybių, smurtas lyties pagrindu. Vilana Pilinkaitė Sotirovič yra Tautinių mažumų
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Akademinės tarybos narė
KAROLIS DAMBRAUSKAS yra LSTC Etninių tyrimų instituto doktorantas, jaunesnysis mokslo
darbuotojas. Pagrindinės jo mokslinių interesų sritys: nacionalizmas, etniniai konfliktai, tautinių mažumų
valdymas, valstybės antropologija, valdysenos studijos.
DR. VUK VUKOTIČ yra Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centro jaunesnysis mokslo darbuotojas
ir Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro jaunesnysis asistentas. Pagrindinės jo mokslinių interesų
sritys: kalbos ideologijos, kalbinis nacionalizmas, diskurso teorija, žiniasklaidos ir viešosios erdvės tyrimai.

NAUJAUSI LEIDINIAI
Leidinius galima įsigyti:
1. El. knygyne: http://www.patogupirkti.lt/
2. Apmokant banko pavedimu ir atsiimant Lietuvos socialinių tyrimų centre (A. Goštauto g. 9,
Vilnius). Kreipkitės į Viliją Jatkevičienę, mob. tel.: (8 656) 08852, el. paštas: leidiniai@lstc.lt.
3. Apmokant banko pavedimu + siuntimo išlaidas ir LSTC banko komisinį pinigų įskaičiavimo
mokestį. Leidinius siunčiame paštu.
Nuoroda į kitus Lietuvos socialinių tyrimo centro leidinius: https://www.lstc.lt/leidiniai/
Frėjutė-Rakauskienė Monika; Klumbytė Neringa; Marcinkevičius,
Andrius; Šliavaitė, Kristina. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas
daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai.
Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 320 p. ISBN 978-609-819319-0.
Monografijos autoriai analizuoja, kaip skirtingo amžiaus ir skirtingų
etninių tapatybių Lietuvos gyventojai patiria ir suvokia socialinį bei
istorinį teisingumą. Atskiruose skyriuose nagrinėjama, kaip istorinis ir
socialinis teisingumas formuojamas žiniasklaidoje, švietime, atminties
politikoje ir nevyriausybiniame sektoriuje. Pagrindiniai duomenys
surinkti 2016–2018 m. vykdant kokybinį sociologinį ir antropologinį
lauko tyrimą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Visagine, taip pat
analizuojant 2014–2016 m. Lietuvos spaudos lietuvių ir rusų kalba turinį.
Žvinklienė Alina; Kublickienė Lilija; Šėporaitytė-Vismantė
Deimantė; Janušauskienė Diana. 2018. Patikėję demokratija: gyventojų
nuostatos ir socialinė patirtis lygių galimybių užtikrinimo srityje. Vilnius:
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2018, 144 p. ISBN 978-9955531-63-0.
Studijoje nagrinėjami tokie aktualūs empiriniai demokratijos kokybės
matai kaip Lietuvos gyventojų požiūris į lygių galimybių principo
įgyvendinimą ir turima socialinė patirtis atkuriant pažeistas teises.
Analizuojant pozityvius pilietinio aktyvumo atvejus bei juos
motyvuojančius socialinius-psichologinius argumentus, studijoje
siekiama atskleisti, kas skatina arba riboja lygių galimybių užtikrinimą, ir
apibrėžti prielaidas, turinčias įtakos pilietinio pasitikėjimo didinimui.
Kitaip sakant, studijoje siekiama integruoti sociologinę perspektyvą į
lygių galimybių ir demokratizacijos studijas, kuriose paprastai dominuoja
teisinė ir politologinė prieigos. Studijos tikslai apibendrintai siejami su
žmonių nuostatų ir socialinės patirties lygių galimybių užtikrinimo srityje
sociologine analize ir su specializuoto ombudsmeno instituto – Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos – vaidmens nagrinėjimu. Pažeistų
teisių atkūrimo socialinės praktikos nagrinėjimui pasirinktos tokios
įstatymu draudžiamos diskriminacijos pagrindų grupės kaip lytis, lytinė
orientacija, negalia ir etniškumas.

Mikulionienė Sarmitė, Rapolienė Gražina, Valavičienė, Natalija.
2018. Vyresnio amžiaus žmonės, gyvenimas po vieną ir socialinė atskirtis.
Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 228 p. ISBN 978-9955-53162-3 (spausdinta versija) ISBN 978-9955-531-64-7 (elektroninė versija).
Monografijoje atskleidžiamos Lietuvos vyresnio amžiaus (60 m. ir
vyresnių) gyventojų demografinės tendencijos (jų skaičiaus dinamika ir
sociodemografinės charakteristikos) ir šios gyventojų grupės socialinės
įtraukties klausimai. Ypatingas dėmesys skiriamas tiems vyresnio
amžiaus žmonėms, kurie gyvena būste vieni. Kiek gyvenimas po vieną
gyvenimo antroje pusėje yra susijęs su asmens rizika patirti socialinę
atskirtį, izoliaciją ir vienatvę? Kaip patys vieni gyvenantys vyresnio
amžiaus žmonės interpretuoja savo laisvę, vienatvę, socialinį dalyvavimą,
senatvę? Šie ir kiti klausimai nagrinėjami atsispiriant nuo mokslinės
literatūros analizės ir naudojant plačius statistikos bei originalaus
sociologinio tyrimo (kiekybinio ir kokybinio), finansuoto Lietuvos
mokslo tarybos (sut. Nr. GER-001/2017), duomenis. Monografijos
tikslinė auditorija pirmiausiai yra mokslo bendruomenė, tačiau tekstą
rengėme atsižvelgdamos taip pat ir į plačios ir mišrios auditorijos – tyrėjų,
studentų ir doktorantų, nevyriausybinių organizacijų ir politikos
formuotojų – poreikius. Tikimės, kad knygos tema sudomins ne tik įvairių
sričių profesionalus ir būsimuosius specialistus, dirbančius / ketinančius
dirbti vyresnio amžiaus žmonių gerovei, bet ir plačią visuomenę.
Burneika, Donatas; Ubarevičienė, Rūta; Valatka, Vytautas;
Baranauskaitė, Aušra; Pociūtė-Sereikienė, Gintarė; Daugirdas,
Vidmantas; Krupickaitė, Dovilė. 2017. Lietuvos metropoliniai
regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje. Kolektyvinė
monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 152 p. ISBN
978-9955-531-59-3.
Šioje knygoje nagrinėjama trijų Lietuvos metropolinių regionų gyventojų
sociodemografinė struktūra ir jos kaita XXI a. pradžioje. Kintanti
Lietuvos metropolinių regionų erdvinė struktūra, auganti gyventojų
segregacija, kaip ateities socialinio vystymosi problemų veiksnys, yra šio
leidinio dėmesio centre. Pagrindinis tikslas yra nustatyti naujai
susiformavusių kompleksinių erdvinių darinių – miestų regionų,
apimančių tiek tankiai užstatytus miestų branduolius, tiek išdrykusius
priemiesčius, – erdvinę struktūrą bei jų gyventojų erdvinę segregaciją
įvairiais sociodemografiniais pjūviais. Tyrimas remiasi hipoteze, kad
auganti socialinė nelygybė turi daugiau ar mažiau atsispindėti ir erdvės
naudojimo skirtumuose. Pagrindinis tyrimo klausimas – kur ir kokie
gyventojai gyvena Lietuvos metropoliniuose regionuose. Daugiausia
dėmesio šiame leidinyje skiriama socioekonominei segregacijos
dedamajai, nes pagrindinės gyventojų segregacijos priežastys yra
susijusios būtent su gyventojų pajamų skirtumais, kurie čia netiesiogiai
iliustruojami profesinio statuso skirtumais. Be socioekonominių, taip pat
nagrinėjamos demografinės, kultūrinės (etninės) ir politinės segregacijos
dimensijos. Jos bendrai įvardijamos kaip sociodemografinė segregacija,
pabrėžiant, kad teritorinė gyventojų grupių atskirtis gali, o dažnai ir
pasireiškia iš karto keliais aspektais.

