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Pratarmė

Šiais metais išeina pirmas Vytauto Didžiojo universiteto naujo žurnalo „Kul-
tūra ir visuomenė“ numeris. ne vienas galėtų klausti: kodėl reikia dar vieno 
akademinio žurnalo, kai jų jau užtektinai ir lietuvoje, ir už jos ribų? ar dabar 
pats tinkamiausias laikas šį žurnalą leisti?

mokslininkų kolektyvas, susibūręs VDu tiriamajame klasteryje „Pilietiš-
kumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“, mano, kad toks žurnalas rei-
kalingas. Šių mokslininkų, kuriems priklauso sociologai, socialinio darbo bei 
viešojo administravimo atstovai, antropologai, iniciatyva ir atsirado šis leidinys. 
tikime, kad kiekvienas žurnalas – tai mėginimas burti akademinę bendruo-
menę, atvirą naujoms idėjoms ir iššūkiams. Kiekvienas pasikeitimas idėjomis ir 
iššūkiais kviečia nuoširdžiai akademinei komunikacijai ir dialogui.

žurnalas peržengia vienos disciplinos ribas. tai tarpdisciplinis leidinys. 
reikia tikėtis, kad kritiniai ir teoriniai registrai, girdimi žurnale, taip pat bus 
labai įvairūs. žurnale tęsime socialiniuose moksluose vykstančias diskusijas ne 
tik apie teorizavimo būdus, bet ir apie besikeičiančias mokslinio žinojimo bei 
praktikos formas šiuolaikinėse visuomenėse. remdamasis pasikeitimo idėjomis 
ir sąvokomis, šis žurnalas siekia pabrėžti mokslinio refleksyvumo svarbą. 

žurnalo redakcinėje kolegijoje dalyvauja įvairių šalių mokslininkai. Šią įvai-
rovę atspindi ir pirmame numeryje spausdinami JaV, ispanijos, latvijos ir lie-
tuvos mokslininkų darbai. Priklausantys skirtingoms mokslinėms disciplinoms, 
šie straipsniai analizuoja individualių ir kolektyvinių patirčių sudėtingumą skir-
tingose kultūrose. aptariamų problemų laukas irgi itin platus – nuo diskurso 
teorijos iki paciento-gydytojo santykio analizės, nuo senėjimo reprezentacijų 
chroniškų ligų išgyvenimui tyrimo iki vyrų slaugymo patirčių skirtingose šalyse 
analizės ir kritinio žvilgsnio į lyčių ir seksualumo normas bei politinį dalyva-
vimą lietuvoje. Visus straipsnius galima laikyti instrumentais, kurie gali padėti 
palaipsniui keisti mąstymo būdus apie svarbius dabarties socialinius reiškinius 
bei problemas. Šiame numeryje rasite ir akademinių knygų recenzijų. 

Kiekvienas naujas leidinys ieško ne tik savo autorių, bet ir savo audito-
rijos. Kartu su savo kolegomis tikiuosi, kad žurnalas taps viena iš patrauklių 
erdvių vaisingai ir socialiai angažuotai akademinei diskusijai. 
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