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Pratarmė

Šis žurnalo numeris skirtas žiniasklaidos ir politinio dalyvavimo visuomeni-
niuose procesuose santykio, judėjimo negalią turinčių žmonių išskirtinumo, 
gyvenimo istorijos tyrimo perspektyvos, nevyriausybinių organizacijų vaid-
mens gerovės valstybėje ir posovietinės jaunimo kartos požiūrio į demokra-
tiją, politiką ir sovietinę praeitį tyrimams.

Straipsnyje „Ar žiniasklaidos vartojimas skatina dalyvauti politiniuose 
veiksmuose Lietuvoje?“ Jūratė Imbrasaitė analizuoja tradicinių žiniasklai-
dos formų ir naršymo internete poveikį dalyvavimui politiniuose veiks-
muose. Autorės teigimu, Lietuvos piliečių politines žinias labiausiai veikia 
domėjimasis kriminaliniais įvykiais žiniasklaidoje, išsilavinimas ir lytis. 

Eglės Tuzaitės straipsnyje „Kritiški piliečiai“? Posovietinės jaunimo 
kartos požiūris į demokratiją, politiką ir sovietinę praeitį“ siekiama atsa-
kyti į klausimą, ar jaunoji posovietinė karta, neprisimenanti arba menkai 
prisimenanti gyvenimą sovietmečiu, palankiau žiūri į demokratiją ir yra pi-
lietiškesnė negu vyresnės kartos atstovai. Pasak autorės, jauni žmonės ne tik 
kritiškai vertina dabartinę demokratijos ir politikos būklę, bet ir didelę dalį 
šiandieninių problemų aiškina Lietuvos nedemokratine praeitimi.

Jurgitos Vorevičienės straipsnyje „Trečiasis sektorius ir socialinė gerovė: 
nevyriausybinių organizacijų vaidmuo gerovės valstybės kontekste“ teigia-
ma, kad nevyriausybinių organizacijų (NVO) Lietuvoje trečiasis sektorius 
formavosi gerokai vangiau nei kitose Vakarų Europos šalyse. Nepaisant to, 
NVO veikla darosi vis aktyvesnė, ji įtraukia vis didesnį ne tik pilietiškai 
angažuotų jaunų, bet ir kitų amžiaus grupių bei socialinių sluoksnių žmo-
nių skaičių.

Naudodamasi Alfredo Schützo fenomenologine sociologija Jolita Vi-
luckienė straipsnyje „Negalia pažymėtas išgyvenamas laikas“ nagrinėja ju-
dėjimo negalią turinčių žmonių pasakojimus, kuriuose išryškėja skirtingi jų 
požiūriai į laiką. Jos manymu, laikui suteikiamos negatyvios ir pozityvios 
reikšmės atsižvelgiant į tai, ar neįgalus asmuo yra sėkmingai resocializavęsis 
ir integravęsis į visuomenę. Apibendrindama tyrimą J. Viluckienė teigia, kad 
fenomenologinis žvilgsnis į žmonių su negalia patirtį gali padėti sveikatos 
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priežiūros ir socialinės srities specialistams praplėsti sampratą apie negalią iš 
ją išgyvenančio subjekto pozicijų ir adekvačiau atsiliepti į judėjimo negalią 
turinčiųjų poreikius.

Straipsnyje „Gyvenimo istorijos tyrimo perspektyvos: benamystės 
atvejis“ Rasa Indriliūnaitė gilinasi į metodologinius sociologinio tyrimo 
ypatumus orientuodamasi į benamystės reiškinį. Šį žurnalo numerį baigia 
Nicholaso D. Kristofo ir Sheryl WuDunn knygos „Pusė dangaus“: gelbstint 
moteris visame pasaulyje, priespaudą paverčiant galimybėmis“ (2015) recen-
zija, parašyta Simos Rakutienės. 
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