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1SBUBSNê
Šiame žurnalo numeryje skaitytojas ras šešis įvairių sociologijos krypčių straips-
nius bei dvi knygų recenzijas. 

Dviejuose pirmuosiuose straipsniuose analizuojamas vyrų išsilavinimas. 
Straipsnyje „Vyrų išsilavinimas ir pirmoji santuoka: ar universitetas suteikia 
pranašumų?“ Aušra Maslauskaitė ir Domantas Jasilionis nagrinėja vyrų išsilavi-
nimo ir santuokinio elgesio ryšį. Autoriai teigia, kad aukštesnis vyrų išsilavini-
mas sukuria akumuliuotų privalumų santuokos rinkoje.

Straipsnyje „Išsilavinimas kaip darbingo amžiaus vyrų mirtingumo dife-
renciacijos veiksnys Lietuvoje“ Daumantas Stumbrys ir Domantas Jasilionis 
analizuoja darbingo amžiaus vyrų mirtingumo ir išsilavinimo ryšį. Autorių 
nuomone, išsilavinimas, kaip kultūrinio kapitalo dalis, yra vienas svarbiausių 
išteklių, veikiančių vidutinio amžiaus vyrų sveikatą. 

Trečiajame šio numerio straipsnyje „Naujos partnerystės po skyrybų teo-
rinių hipotezių ir veiksnių analizė“ Ernesta Platūkytė nagrinėja ekonominius, 
socialinius ir kultūrinius veiksnius, turinčius įtakos naujai partnerystei po sky-
rybų užmegzti. Autorė pastebi, kad moterys po skyrybų susiduria su daugiau 
ribojančių veiksnių ir turi mažiau galimybių užmegzti naują partnerystę, nei 
išsiskyrę vyrai. 

Ingrida Gečienė straipsnyje „Lietuvos gyventojų subjektyvus saugumo 
suvokimas išorinių grėsmių kontekste“ teigia, kad Lietuvos gyventojai saugumo 
pojūtį visų pirma sieja su asmens saugumu, mažiau – su saugumu šalies viduje 
ir dar mažiau – su tarptautiniu saugumu, tačiau pakitusi geopolitinė situacija 
suaktualina tiek nacionalinio, tiek tarptautinio lygmens saugumo suvokimą, 
priversdama keisti požiūrį į kylančias išorės grėsmes ir atsaką į jas. 

Straipsnyje „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje politinis dalyvavimas“ 
Asta Visockaitė rašo, kad lenkų tautinė mažuma Lietuvoje politinį dalyvavimą 
supranta siaurąja prasme, t. y. tik kaip domėjimąsi politika ir dalyvavimą rinki-
muose, ir labiausiai domisi tais politiniais įvykiais, kurie yra tiesiogiai susiję su 
jų, kaip tautinės mažumos, interesais. Pateikiami tyrimo rezultatai patvirtina, 
kad rinkimuose už Lietuvos lenkų rinkimų akciją yra balsuojama remiantis ne 
vertybinių-politinių nuostatų, bet tautinio solidarumo pagrindu.

Etniškumo studijų temą tęsia Vidmantas Vyšniauskas ir Giedrė Baltru-
šaitytė. Straipsnyje „Baigiamųjų klasių moksleivių požiūris į lenkus ir lietu-
vių – lenkų santykius“ autoriai konstatuoja, kad apklaustųjų moksleivių žinios 
apie lenkų tautybės žmones bei lietuvių – lenkų santykius yra gana ribotos, 



KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas.   ()

o jų nuomonėse šiais klausimais vyrauja neigiamos nuostatos. Autoriai daro 
prielaidą, jog istorijos pamokų medžiaga gali turėti lemiamą įtaką formuojant 
moksleivių nuomonę.

Žurnale publikuojamos dvi knygų recenzijos: Eglės Tuzaitės „Atminties 
politikos viražai Vidurio ir Rytų Europoje“, pristatanti 2013 metais Palgrave 
Macmillan leidykloje išleistą Georges’o Minko ir Laure’os Neumayer redaguotą 
knygą „History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory 
Games“, bei Virginijaus Savukyno „Kokie lietuviškos popkultūros varikliai?“, 
analizuojanti tais pačiais metais pasirodžiusią Artūro Tereškino knygą „Popkul-
tūra: jausmų istorijos, kūniški tekstai“. 
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