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Pratarmė
Šiame numeryje daug vietos skiriama straipsniams iš 2010 m. nacionalinės
sociologų konferencijos ,,Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?“,
kurioje buvo svarstytas sociologijos ir visuomenės santykis. Konferencijos plenariniuose pranešimuose išsamiai aptartos socialinio kentėjimo ir socialinės
atskirties, sintetinės biologijos įtakos visuomenei bei sociologijos ir tvaraus
vystymosi sąsajų problemos. Konferencijos temų, tyrimo metodologijų ir socialinių strategijų įvairovė atskleidė intensyvią sociologijos plėtotę Lietuvoje ir
nubrėžė jos bei apskritai socialinių mokslų ateities galimybes ir tendencijas.
Šio numerio straipsniai vienaip ar kitaip prisiliečia prie temų, kurios buvo
analizuotos konferencijoje. Straipsniuose iškyla svarbios šiuolaikinei Lietuvai
emigracijos, skirtingų socialinių patirčių, socialinio jautrumo, socialinio pasitikėjimo, socialinės paramos, socialinių mokslų etikos ir kitos problemos.
Pirmame šio numerio straipsnyje Jūratė Imbrasaitė aptaria politinio pasitikėjimo priežastis Lietuvoje. Išanalizavusi 2010 m. reprezentatyvios Lietuvos
gyventojų apklausą, autorė teigia, kad pasididžiavimas Lietuvos pilietybe, procedūrinio teisingumo savivaldos institucijose vertinimas, socialinių išmokų
didinimo vertinimai, šalies dabartinės ekonomikos ir šalies ekonomikos ateityje vertinimai bei pasitenkinimas gyvenimu labiausiai veikia politinį pasitikėjimą šalyje.
Miglė Bartuškaitė ir Apolonijus Žilys taip pat gilinasi į politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raišką Lietuvoje. Jų teigimu, politinis pasitikėjimas politinėmis institucijomis šalyje yra gana menkas. Net socialinis
pasitikėjimas čia yra savitas ir skiriasi nuo tradicinio Vakarų demokratijų pasitikėjimo. ,,Lietuviškas“ socialinis pasitikėjimas ir dalyvavimas bendruomenėje
susiję su pragmatiniais, racionaliais ir individualią naudą apibrėžiančiais interesais; mums trūksta materialiai neįpareigojančio socialinio pasitikėjimo, būtino
siekiant sustiprinti demokratinę kultūrą.
Laimutė Žalimienė analizuoja kalbos, vartojamos Lietuvos socialinės
paramos politikos įstatymų bazėje, pasekmes paslaugų organizavimui bei
konkretiems šios politikos subjektams. Autorė teigia, kad Lietuvos socialinėje
politikoje bei ją įgyvendinant vartojama kalba kuria diskriminacinę aplinką
asmenims, gaunantiems socialinę paramą, ir įtvirtina hierarchinius galios santykius tarp šios paramos organizatorių, teikėjų bei ją gaunančių asmenų.
Gedas Malinauskas ir Monika Mozerytė savo straipsnyje aptaria vieną iš
7
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transnacionalinės šeimos aspektų – paauglių išgyvenimus tėvams išvykus dirbti
į užsienį. Paauglių patirtis čia analizuojama gana inovatyviu socialinio darbo
disciplinoje naratyvinio tyrimo būdu. Naratyvinis tyrimas atskleidė paauglių
patirtis, kurios skiriasi nuo panašaus pobūdžio studijose pateikiamų sampratų
apie būdingus paauglio elgesio principus ar apie jų reakcijas į krizę.
Straipsnyje ,,Tarpgeneracinės paramos motyvai Lietuvoje“ Margarita
Gedvilaitė-Kordušienė, naudodamasi simbolinio interakcionizmo teorijomis,
analizuoja motyvus, skatinančius paramą suaugusiems vaikams ir tėvams. Ši
analizė ne tik išryškina kai kurias tarpgeneracinės paramos pasekmes, bet ir
įgalina giliau pažvelgti į šeiminių santykių modelius Lietuvoje.
Remdamasis kokybiniu ir kiekybiniu turinio analizės metodais, autorių
kolektyvas – Ilona Tamutienė, Inga Černiauskaitė ir Austė Sruogaitė – straipsnyje išsamiai aptaria finansinio, komunikacinio / teritorinio ir organizacinio
ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo kliūtis Lietuvos
mieste ir kaime.
Paskutiniame šio numerio straipsnyje Daumantas Stumbrys, remdamasis
B. D. Holiano nusikaltimų retorikos klasifikacija, išskiria pagrindines narkotikų retorikos rūšis ir aprašo jų kaitos tendencijas Lietuvos Respublikos Seimo
posėdžiuose 2007–2008 m. Autoriaus teigimu, aptariamu laikotarpiu Lietuvos
Respublikos Seime pastebimos dvi – „kontrolės ir bausmės“ ir „prevencijos ir
gydymo“ – narkotikų retorikos rūšys, nors dominuoja pirmoji.
Kaip ir ankstesniuose žurnalo numeriuose, šiame taip pat stengtasi pateikti
kuo įvairesnį tyrimo sričių, mokslo disciplinų, teorinių perspektyvų ir metodologijų vaizdą. Tikimės, kad pavyko tai padaryti.
Žurnalo redakcija nuoširdžiai dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už finansinę
paramą leidžiant šį „Kultūros ir visuomenės“ numerį.
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Foreword
This issue of “Culture and Society” devotes a particular attention to the
annual conference of the Lithuanian Sociological Association that took place
on November 26, 2010. The conference entitled “Can Sociology Change the
Lithuanian Society?” drew attention to the nature of adequate sociological
knowledge and the conditions under which it is possible. Plenary sessions of
the conference focused on the current situation of Lithuanian sociology, social
injustice and social exclusion, the relationship between sociology and sustainable development, and the influence of synthetic biology on society. Some
conference papers are published in this issue.
In her article “Sociotropic Perceptions or Personal Experiences? Political
Trust in Lithuania”, Jūratė Imbrasaitė investigates the sources of political trust
in Lithuania. Analyzing the data of a representative survey conducted in 2010,
she argues that such factors as people’s attitudes towards the country’s current
economy and its economy in the future, their pride in the Lithuanian citizenship, their evaluations of procedural justice of local government and their
satisfaction with life influence political trust in the country.
Miglė Bartuškaitė and Apolonijus Žilys also focus on a similar topic.
Using the qualitative data from 4 focus-group interviews, in their article, they
identify the features of political and social trust and participation in Lithuania.
According to the authors, Lithuanians have low trust in political institutions;
moreover, pragmatic, rational and personal interests along with citizens’ trust
in narrow social networks characterize the low level of social trust and limited
communal participation in Lithuania.
In her article “What Kind of Society does the Lithuanian Social Support Policy Construct?“, Laimutė Žalimienė examines language used in social
policy documents and social service organizations. She argues that the process
of categorization in social policy legislation in Lithuania creates a discriminatory environment for social assistance recipients; it also establishes hierarchical power relations between social assistance organizers, providers and assisted
individuals and families.
Gedas Malinauskas and Monika Mozerytė analyze teenagers’ experiences
after their parents’ leaving for work abroad. A narrative approach used in the
article reveals the multiplicity of teenagers’ experiences: on the one hand, their
9
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difficulties related to the change of their role in the family, their sadness and
anger due to their parents’ emigration and, on the other hand, their happiness
about freedom, pride in their independence and their willingness to grow up
fast.
In her article “Motives of Intergenerational Support in Lithuania,” Margarita Gedvilaitė-Kordušienė uncovers the perceptions and meanings attached
to intergenerational support in the country. Although the exchange based on
reciprocity is the most common motive found in 42 semi-structured interviews with providers and receivers of intergenerational support, exchange as an
investment and as a social debt are also prominent.
Ilona Tamutienė, Inga Černiauskaitė ir Austė Sruogaitė focus on major
barriers to the health care services that the Lithuanian residents encounter in
both rural and urban areas. The main economic barriers to the health care
services in Lithuania are expensive, partially compensated or not compensated
drugs and paid services. Lithuanians living in the rural areas face territorial
barriers, such as additional travel costs, problematic and inconvenient routes
and schedules of the public transport, and very long distances to the health
care centers. Finally, patients encounter long queues at the reception desks, the
health care professionals’ inconvenient working hours and the medical personnel’s unethical behavior.
After conducting a quantitative and qualitative content analysis of the
transcripts of the Lithuanian Parliament in 2007–2008, Daumantas Stumbrys,
in the last article of this issue, identifies two types of the rhetoric of drugs:
control and punishment rhetoric and prevention and treatment rhetoric. The
analyzed data also demonstrate that the control and punishment rhetoric is
dominant in the transcripts.
As in the previous issues of the journal, scholars from different research
fields participate in this issue that encompasses a variety of critical, theoretical
and methodological approaches and registers.
The collective of “Culture and Society” is grateful to the Lithuanian Science Council for the financial support of this issue of our journal.
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Apie žurnalą
Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas – referuojamas socialinių
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komunikacijos studijų straipsniai. Naudojantis skirtingomis metodologijomis, Kultūroje ir visuomenėje analizuojamos temos, susijusios su tapatybių politika, globalizacija, socialine gerove, multikultūralizmu. Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių ir
anglų kalbomis. Žurnalas išeina du kartus per metus.

About the journal
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