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Pratarmė

Šį žurnalo „Kultūra ir visuomenė“ numerį, kaip ir pirmąjį, ruošė tarptautinis 
įvairių sričių mokslininkų kolektyvas. Spausdinami sociologų, antropologų ir 
socialinio darbo straipsniai, itin besiskiriantys tiek tyrimo objektais, tiek pasi-
rinktomis teorinėmis ir metodologinėmis perspektyvomis.

christiano giordano straipsnyje „migracijos paradigmos: nuo integra-
cijos iki transnacionalizmo“ („Paradigms of migration: from integration to  
transnationalism“) išryškinamas transnacionalinis migracijos reiškinio aspek-
tas, aptariama socialinė transnacionalizmo sandara ir gilinamasi į migracijos 
tyrimuose įvykusią paradigmų kaitą. Panašią migracijos temą gvildena ir Jurga 
Bučaitė-Vilkė bei Vikinta rosinaitė straipsnyje „tarpasmeninių ryšių tinklo 
formavimasis ir jo reikšmė migracijoje“. remiantis tarpasmeninių migraci-
jos tinklų tyrimo rezultatais, jame analizuojamas darbo paieškos ir įsikūrimo 
migracijoje procesas. Straipsnyje „lietuvos gyventojų buitinių atliekų proble-
mos suvokimas ir rūpesčio aplinkosauga tipologija“ Vylius leonavičius, nau-
dodamasis ekologinės modernizacijos teorijomis, interpretuoja alytaus regiono 
gyventojų apklausos duomenis, susijusius su buitinių atliekų gausėjimo pro-
blema. živilės Kėrytės straipsnyje „Pilietiškumo konstravimas globalumo kon-
tekste: nVo vaidmens kaita lietuvoje“ aptariamas lietuvos nevyriausybinių 
organizacijų vaidmuo globalumo kontekste. Straipsnyje „moderniosios religi-
jos formavimosi prielaidos, raiška ir ypatumai“ milda ališauskienė gilinasi į 
moderniosios religijos formavimosi prielaidas, jos raišką ir ypatumus. Studijoje 
„Patirtinio disciplinų identiteto link: kaip akademinės sferos socialiniai dar-
buotojai supranta socialinius, visuomenės, socialinio darbo ir psichologinius 
reiškinius“ autorių kolektyvas – Juha Perttula, anna Väänänen, gedas mali-
nauskas, Jūratė gudliauskaitė-godvadė ir Paulius godvadas – fenomenologiš-
kai analizuoja, kaip patyrime atsiskleidžia socialiniai, visuomeniniai, socialinio 
darbo ir psichologiniai reiškiniai. Straipsnyje „mediciniškai nepaaiškinami 
simptomai sveikatos priežiūros sistemose“ ingrida naujokaitė pristato medi-
ciniškai nepaaiškinamų sutrikimų (mnS) sampratą ir istoriją, supažindina su 
šios rūšies negalavimais bei problemomis. Paskutiniame šio numerio rūtos 
Petkevičiūtės straipsnyje „Įkalinti vyriškumai lietuvos nuteistųjų subkultū-
roje ir lenkijos nuteistųjų podkultūroje“ analizuojamas lietuvos ir lenkijos 
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įkalinimo įstaigose konstruojamas vyriškumas, kurį apibrėžia neformalios 
nuteistųjų bendravimo normos. 

Baigdamas šią trumpą apžvalgą, viso „Kultūros ir visuomenės“ kolektyvo 
vardu norėčiau pasveikinti mūsų žurnalo redkolegijos narį profesorių chris-
tianą giordano garbingo jubiliejaus proga. italų kilmės šveicarų antropologas, 
friburgo universiteto profesorius yra plataus profilio politinės antropologijos ir 
sociologijos specialistas, kurio tyrimų geografija driekiasi nuo Sicilijos iki rytų 
europos ir malaizijos. Šio mokslininko tyrimų geografiją puikiai atspindi ir jo 
sukaktuvėms išleista friburgo socialinės antropologijos studijų serijos knyga 
„festschrift to christian giordano“. tai 27 jo draugų ir kolegų anglų, vokiečių 
ir prancūzų kalbomis parengtų straipsnių rinkinys „nuo Palermo iki Penango: 
kelionė į politinę antropologiją“. Džiugu, kad šiame mūsų žurnalo numeryje 
spausdinamas christiano giordano straipsnis.  
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