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Pratarmė
Šiame žurnalo numeryje spausdinamuose straipsniuose analizuojamas
mokslinis diskursas apie internetinių žaidimų sutrikimą, kalbos, tautinio
tapatumo ir lygių galimybių santykis švietime, alkoholio vartojimo kultūra, karininko profesinė tapatybė, autentiškumo ir algoritmizavimo temos
globalizmo amžiuje bei tarpgeneracinės paramos vaidmuo apsirūpinant gyvenamuoju būstu. Mokslininkai iš skirtingų Lietuvos ir užsienio institucijų
gilinasi į gana retai analizuojamas temas.
Pasitelkdamas kritinę psichiatriją, neoliberalaus subjektiškumo teorijas ir alternatyvias priklausomybės sampratas, straipsnyje „Metodologinė
inercija ir neoliberalus šališkumas moksliniame diskurse apie internetinių
žaidimų sutrikimą“ Benediktas Gelūnas analizuoja šių žaidimų sutrikimą
grindžiantį mokslinį diskursą platesniame sociopolitiniame kontekste.
Kristinos Šliavaitės straipsnyje „Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis
bendruomenių požiūriai“ aptariama, kaip mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis bendruomenių nariai vertina mokyklos mokomosios kalbos, tautinio tapatumo ir lygių galimybių švietime sąveiką. Autorė teigia,
kad mokyklose skirtingomis mokomosiomis kalbomis būdingi iš dalies skirtingi socialinės įtraukties bei socialinio mobilumo modeliai ir instrumentai.
Straipsnyje „Ką apie alkoholio vartojimo kultūrą atskleidžia darbuotojų blaivumo patikros rezultatai Lietuvos įmonėse?“ Ilona Tamutienė ir
Daumantas Stumbrys pristato pirmojo tyrimo, skirto Lietuvos darbuotojų
blaivumo patikrai, rezultatus. Šis unikalus tyrimas rodo, kad Lietuvoje gaji
žalingo alkoholio vartojimo kultūra laisvalaikiu, kuri žalinga ir profesinei
veiklai. Alkoholio žala darbui sietina ne tik su girtumo, bet ir pagirių sindromo keliamomis pasekmėmis.
Karo sociologijai skirtame straipsnyje „Ambivalentiška karininko profesinė tapatybė“ Paulius Balsys gilinasi į skirtingų vertybių konfliktą, kuris reikšmingas konstruojant Lietuvos karininko profesinę tapatybę. Nors
anksčiau karininko profesija buvo siejama su heroizmu, idealu, garbe ir prestižu, šiuo metu karininkas darosi panašesnis į eilinį vadybininką ar biurokratą tarnautoją.
Gilindamasis į autentiškumo ir algoritmizavimo sąvokas, straipsnyje
„Besivaržantys standartizacijos bruožai: autentiškumas ir algoritmizavimas
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globalizmo amžiuje“ Dávidas Kolláras nagrinėja globalizacijos bruožus
kaip funkciškai uždaras ir struktūriškai susijusias lokalumo sistemas, kurių
aplinkoje pastebimi globalūs simbolių srautai.
Straipsnyje „Tarpgeneracinė parama apsirūpinant būstu Lietuvoje“
Rasa Indriliūnaitė diskutuoja apie būsto politiką, darbo rinkos kaitą bei
demografinius visuomenės pokyčius, lėmusius jaunesniųjų kartų apsirūpinimą būstu Lietuvoje. Remdamasi 2018–2019 m. atlikto kokybinio tyrimo
su 1970–1985 kohortos atstovais duomenimis, autorė atskleidžia šeimos paramos apsirūpinant būstu motyvus ir praktikas.
Artūras Tereškinas
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