


Pratarmė

Šis „Kultūros ir visuomenės“ numeris – itin tarpdisciplininis. Čia spausdi-
nami sociologų, psichologų, politologų, edukologų ir ekonomistų straipsniai. 
Didžiuma pateiktų darbų – anglų kalba.

Kaip ir ankstesniuose žurnalo numeriuose, taip ir šiame nemažai dėmesio 
skiriama skirtingų tapatybių ir ideologijų analizei. Britų mokslininkai Ianas 
Tuckeris, Darrenas Ellisas ir Davidas Harperis iš psichologinės perspektyvos 
aptaria naujųjų technologijų įtaką individualios tapatybės konstravimui. Kon-
centruodamasis ties nacionalistine ideologija kine ir jos vykdoma socialinių 
grupių subalternizacija, straipsnyje „Tautos ir tylos: subalterninės erdvės spekt-
rai“ Šarūnas Paunksnis mėgina pateikti nacionalizmo, kaip ganėtinai dvipras-
miškos ideologijos, kritikos strategijas. 

Šiame numeryje spausdinami du straipsniai, parašyti dalyvaujant pro-
jekte „Lyčių (ne)lygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje“ 
(Nr. SIN-03/2010), vykdytame pagal Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinę 
mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“. Remdamiesi 
reproduktyvaus amžiaus Lietuvos gyventojų apklausa, atlikta 2010–2011 m., 
straipsnyje „Darbo ir šeimos derinimas bei prokreaciniai Lietuvos gyventojų 
ketinimai“ Artūras Tereškinas ir Giedrė Purvaneckienė gilinasi į Lietuvos 
gyventojų darbo, šeimos ir laisvalaikio derinimo ryšius su ketinimais turėti 
vaikų. Straipsnyje „Namų ūkio įsipareigojimai ir prokreaciniai ketinimai: 
Lietuvos šeimų atvejis“ Jurga Bučaitė-Vilkė analizuoja tą pačią apklausą siek-
dama atskleisti šiuolaikinės šeimos ir lyčių vaidmenų kaitos santykį su Lietuvos 
gyventojų prokreaciniais ketinimais.

Straipsnyje „Profesinis steroidų vartojimas: permąstant draudimo prieigos 
efektyvumą“ kanadietis mokslininkas Curtis A. Fogelis plėtoja sąvoką „profe-
sinis steroidų vartojimas“ ir aptaria klausimus, susijusius su steroidų draudimo 
strategijų efektyvumu. Sonatos Staniulienės straipsnis „Tinklaveikos iššūkiai 
socialiniam darbui“ skirtas tinklaveikos principų panaudojimo galimybių soci-
aliniame darbe analizei. 

Šį žurnalo numerį baigia dvi neseniai išėjusių mokslinių knygų 
recenzijos. 
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