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9.30 – 10.45 Konferencijos atidarymas ir plenarinė sesija

10.45 – 11.15 Kavos pertrauka

11.15 – 12.15 1 ir 2 semi-plenarinės sesijos

12.15 – 13.15 Pietų pertrauka

13.15 – 14.30 1, 2 ir 3 paralelinės sesijos

14.30 – 14.45 Kavos pertrauka

14.45 – 16.30 4 ir 5 paralelinės sesijos

16.30 – 16.45 Kavos pertrauka

16.45 – 18.00 6, 7, 8 paralelinės sesijos

18.00 – 20.00 Visuotinis susirinkimas
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Konferencijos atidarymas ir plenarinė sesija
206 auditorija
Moderatorė: Milda Ališauskienė

Sveikinimo žodis. VDU SMF dekanas Algis Krupavičius. 
Sveikinimo žodis. LSD prezidentė Milda Ališauskienė. 
2017 m. Geriausio magistro darbo konkurso rezultatai. Aistė Balžekienė.
Strengthening Sociology’s Commitment to Social Justice
Margaret Abraham, Tarptautinės sociologų asociacijos prezidentė, Hofstra universitetas, JAV.

I Semi-plenarinė sesija „Klasės ir galios pokyčiai”
206 auditorija 
Moderatorė: Rūta Žiliukaitė 

Lietuvos paskutiniojo dešimtmečio klasinė struktūra tarptautiniame lyginamajame kontekste: 
stabilumas ar pokyčiai?
Vaidas Morkevičius, KTU, Zenonas Norkus, VU

Galios klasės samprata
Arvydas V. Matulionis, LSTC

Jaunimo apsirūpinimas būstu Lietuvoje ir ES: problemos ir galimybės 
Rūta Brazienė, VDU

II Semi-plenarinė sesija „Socialinė įtrauktis ir galia“
108 auditorija 
Moderatorė: Aušra Maslauskaitė

Kur veda Lietuvos socialinės įtraukties politikos greitkelis?
Arūnas Poviliūnas, VU

Interesų grupių galia ir pajamų mokestis: lyginamoji Baltijos šalių analizė
Eugenijus Dunajevas, LSTC

Moderniosios Lietuvos raidos lūžiai XX a. pabaigoje: socialinių politikų agentų vaidmuo
Vylius Leonavičius, VDU

1 paralelinė sesija „Kultūrinės ir socialinės nelygybės ir teisingumas”
323 auditorija
Moderatorė: Rasa Indriliūnaitė

Kultūrinių homologijų paieškos: kultūros kūrėjai, klaipėdiečių habitus ir socialiniai skirtumai
Liutauras Kraniauskas, Sigita Kraniauskienė, KU

Ar namuose keptas pyragas gali virsti kyšiu?: požiūriai į dovanų dovanojimo mokytojams 
valstybinėse mokyklose Lietuvoje praktikas 
Kristina Šliavaitė, VDU

Istorinio teisingumo samprata spaudoje lietuvių ir rusų kalbomis kaip dviejų skirtingų  Lietuvos 
gyventojų grupių socialinės atskirties patirčių atspindys
Andrius Marcinkevičius, LSTC

Kalbinės nelygybės: publikavimo ypatumai humanitariniuose moksluose
Aldis Gedutis, KU

Familializmo šmėkla deklaruojamoje vaiko apsaugos politikoje 
Ilona Tamutienė, VDU

2 paralelinė sesija „Socialinių judėjimų galios ir raiškos formos”
108 auditorija
Moderatorė: Vida Česnuitytė

Vietos demokratijos, diskursas: kaip gyventojai vertina politinį dalyvavimą vietos klausimuose
Jurga Bučaitė-Vilkė, VDU

Vietos valdžios ir piliečių politinė komunikacija socialiniame tinkle „Facebook“: Lietuvos 
savivaldybių atvejis
Ieva Aurylaitė, KTU

Vyrų ir moterų su negalia dalyvavimas atkuriant pažeistas teises 
Deimantė Šėporaitytė – Vismantė, LSTC

Socialinių judėjimų bruožų raiška nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veikloje 
Lietuvoje
Irena Luobikienė, KTU

Asociacijų organizacinio pajėgumo modelis produktyviam interesų atstovavimui
Birutė Mikulskienė, MRU
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3 paralelinė sesija „Tvarios plėtros problemos ir socialinė atsakomybė” 
208 auditorija
Moderatorius: Vylius Leonavičius

(Ne) subalansuota miestų plėtra: ar bendruomenės yra įgalintos spręsti dėl miestų gamtinės 
aplinkos?
Aistė Balžekienė, KTU

Aplinkosauginės rizikos ir atsakomybės diskursai miestų darnioje (?) plėtroje
Audronė Telešienė, KTU

Aplinkosauginė elgsena ir aktyvizmas lyginamojoje Europos šalių perspektyvoje
Eglė Butkevičienė, KTU

Nelygybės galia: „privilegijuotos“ ir „varguolių“ grupių požiūriai į branduolinę energetiką
Dainius Genys, VDU

Vyresnio amžiaus vienų gyvenančių žmonių socialinės atskirties patyrimas
Sarmitė Mikulionienė, Gražina Rapolienė, Margarita Gedvilaitė – Kordušienė, LSTC

4 paralelinė sesija „Socialinių grupių galios santykių metamorfozės I“ 
323 auditorija
Moderatorė: Sarmitė Mikulionienė

 „Nematomi“ gerovės valstybės profesionalai: Lietuvos socialinių darbuotojų atvejis
Laimutė Žalimienė, LSTC ir VU

Galios paradoksas socialiniame darbe: tarp laisvės ir paternalistinės tradicijos
Ieva Adomaitytė-Subačienė, VU ir LSTC

Familializmas ar defamilializmas: kur link juda pagyvenusių žmonių globos sektorius Lietuvoje?
Jolita Junevičienė, LSTC

Galios santykiai socialinės globos įstaigose vyresnio amžiaus asmenims
Jūratė Charenkova, VU

Orumo išsaugojimas santykyje su socialinių paslaugų prieinamumu. Benamystę išgyvenančių 
vyrų atvejis
Vitalija Šepikaitė, Dalija Snieškienė, VDU
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5 paralelinė sesija „Medijų galia ir nelygybės formos”
108 auditorija
Moderatorius: Dainius Genys

Neapykantos kalba naujienų portalų komentaruose iš sociolingvistinės perspektyvos
Jūratė Ruzaitė, VDU

Informacija ir jos paribiai lietuviškoje internetinėje žiniasklaidoje
Danguolė Kalinauskaitė, VDU

Žiniasklaidos koncentracija ir oligopolinės konkurencijos tendencija
Deimantas Jastramskis, VU

Medijų ir informacinis raštingumas: koncepcijos, kontekstai, patirtys
Auksė Balčytienė, Kristina Juraitė, VDU

Mediatizacijos koncepcija – tiltas tarp socialinės ir medijų teorijų?
Kęstas Kirtiklis, VU 

6 paralelinė sesija „Socialinių grupių galios santykių metamorfozės II” 
323 auditorija 
Moderatorė: Ilona Tamutienė

Socialinės ir teritorinės atskirties sąsajos Lietuvos retai apgyventose teritorijose
Viktorija Baranauskienė, Vidmantas Daugirdas, LSTC

(Ne)lygybės įvertinimas vidutinės gyvenimo trukmės rodikliu: konceptualus  pagrindimas
Faustas Stepukonis, KU

Vyrų mirtingumo mažėjimas Lietuvoje. Nuosekli raida ar trumpalaikiai pokyčiai?
Daumantas Stumbrys, LSTC

Prekaritetas: vienos klasės požymių visuma ar visą žmoniją persmelkianti būsena?
Ieva Dryžaitė, VDU

Socialinio būsto gyventojų portretas: jaunų asmenų patirtys
Inga Mikutavičienė, VDU
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7 paralelinė sesija „Institucinės nelygybės trajektorijos“
206 auditorija
Moderatorius: Arūnas Poviliūnas

Socialinės nelygybės ir struktūravimosi šiuolaikinėje visuomenėje sąsajos su šeiminėmis 
praktikomis
Vida Česnuitytė, MRU

Moterų ir vyrų užimtumo bei vaikų priežiūros sistemų modelių kaita Baltijos šalyse ir Lenkijoje: 
lyčių (ne) lygybės kontekstas
Sonata Vyšniauskienė, LSTC

Bevaikystės sociokultūrinis diskursas Lietuvoje: spausdintos ir elektroninės žiniasklaidos analizė
Lina Šumskaitė, Gražina Rapolienė, LSTC

Pakartotinų santuokų Lietuvoje kūrimo ilgalaikės tendencijos
Ernesta Platūkytė, VDU

Gimstamumo kitimo, laimės lygio ir lyčių (ne)lygybės, (ne)teisybės sąsajos
Dovilė Galdauskaitė, VDU

8 paralelinė sesija „Sociopolitinė kaita ir saugumo diskursai“
325 auditorija
Moderatorė: Aistė Balžekienė

Politinio pokyčio konceptualizacijos Alaino Badiou ir Jacqueso Ranciere teorijose
Karolis Jonutis, VU

Pasitikėjimas ir jo alternatyvos Lietuvoje
Inga Gaižauskaitė, LSTC

Skirtingų švietimo sistemų modelių link: posocialistinių šalių švietimo nelygybės analizė 
Dovilė Stumbrienė, VU

Traditional voters or postmodern citizens? Citizenship typology in Lithuania
Jūratė Imbrasaitė, VDU

Regioninių saugumo diskursų kaita: Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos atvejų tyrimas
Mindaugas Norkevičius, VDU

Stendiniai pranešimai

Skirtingi kaimynystės supratimai ir gyvenimai tarp nuomininkų ir būsto savininkų segmentų 
Lietuvoje
Apolonijus Žilys, VDU

Paramos būstui išsinuomoti sistema Lietuvoje: tarp stigmos ir gerovės disciplinos
Rasa Indriliūnaitė, VDU

Naujos Lietuvos sociologų draugijos narių knygos
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Kolektyvinė monografija

Autoriai: Mikulskienė, Birutė; Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė; 
Švaikauskienė, Simona; Galiauskienė, Eglė; Narbutas, Šarūnas

Pavadinimas: Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos?

Institucija, leidykla: Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 
2016. 467 p. ISBN: 9789955198376

Anotacija: Piliečių ir interesų grupių įtrauktis tampa 
demokratinio valdymo atskaitos tašku, kai gausiu piliečių 
dalyvavimu sukuriama individualizuota vertė, leidžianti 
piliečiui pasijusti viešojo valdymo rezultatų savininku. 
Produktyviai įtraukčiai realizuoti dalyvių institucionalizavimas 
yra būtina įtraukties sąlyga, kurią realizuoja interesų grupės. 
Monografijoje unikaliais tyrimais (interesų grupių kiekybinė apklausa, atvejų analize, kokybiniais 
interviu bei darbo grupių valstybės institucijose socialinių tinklų analize) tiriamos interesų grupių 
kolektyvinio veikimo praktikos ir valstybės institucijose suteikiamos įtraukties prieigos. Knygoje 
pasiūlomas interesų grupių pajėgumų modelis, grindžiamas penkiomis pajėgumų rūšimis: vidinio 
valdymo, operacinių ir analitinių, advokacijos, partnerystės ir gebėjimų spręsti visuomenės 
problemas. Interesų grupės tampa pasiruošusios dalyvauti viešųjų sprendimų procesuose, kai 
sukaupia tam tikrus ribinius pajėgumus, nuo kurių priklauso interesų grupės įgalinimas, tapatybės 
tolydumas, darnūs kolektyviniai veiksmai. 

Kontaktinis asmuo: Prof. Birutė Mikulskienė, el.p. birute.mikulskiene@gmail.com

Monografija

Autoriai: Leonavičius, Vylius; Genys, Dainius

Pavadinimas: Energetinio saugumo sociologija: teorija ir 
praktika

Institucija, leidykla: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 
2017. 270 p. ISBN: 9786094672835

Anotacija: Monografijoje pagrindinis dėmesys skiriamas 
visuomenės energetinio saugumo suvokimui įvairių rizikos 
sociologijos teorijų požiūriu. Specialistų, politikų, visuomenės 
ar tam tikrų jų socialinių grupių energetikos sistemos grėsmių 
rizikos suvokimas leidžia apibūdinti energetikos grėsmės 
veiksnius, energetikos grėsmių selektyvumą ar saugumizaciją, 
kuri savo ruožtu daro poveikį energetikos politikos formavimo 

mailto:birute.mikulskiene%40gmail.com?subject=


veikėjams, tiesiogiai atsakingiems už energetinį saugumą. Sociologiškai analizuoti energetikos 
sistemą reiškia atskleisti, kaip energetikos sistemą ir energetinį saugumą suvokia bei aiškina 
ją kuriantys ir nuo jos priklausantys socialiniai veikėjai, kaip šių veikėjų pasirinkimas veikia 
energetikos sistemą ir energetinį saugumą. Kitas energetinio saugumo suvokimo tyrimo tikslas 
yra Lietuvos visuomenė, nes sociologinių teorijų požiūriu analizuojami energetikos grėsmių 
visuomenės suvokimo duomenys suteikia galimybę daryti apibendrintas išvadas apie visuomenę 
ir jos socialines grupes. Sociologijos teorijos ne tik leidžia analizuoti įvairių visuomenės gyvenimo 
sričių procesus ir reiškinius, bet gali padėti tipologizuoti socialinį reiškinį bei visuomenę, kurioje šis 
reiškinys yra tiriamas. Todėl nors energetinio saugumo situacija Lietuvoje nuolat keičiasi, vis dėlto 
keliami klausimai apima ne tik besikeičiančią energetinio saugumo suvokimo situaciją, bet ir pačios 
Lietuvos visuomenės socialinę būklę. 

Kontaktinis asmuo: Prof. Vylius Leonavičius, el.p. vylius.leonavicius@vdu.lt 

Kolektyvinė monografija

Sudarytojai: Česnuitytė, V., Lück, D., Widmer, E. D

Pavadinimas: Family continuity and change. Contemporary European Perspectives. 

Institucija, leidykla: Palgrave Macmillan, 2017. Hardcover ISBN: 9781137590275; 
eBook ISBN: 9781137590282

Prieiga internete: www.palgrave.com/us/book/9781137590275

Anotacija: Knygoje pristatomi naujausių sociologinių 
šeimos sampratų ir praktikų tyrimų rezultatai. 
Taikydami unikalias teorines-metodologines prieigas 
bei tyrimo metodus, mokslininkai iš devynių Europos 
šalių analizuoja šeimą tarpgeneracinėje ir gyvenimo 
kelio perspektyvose. Atskleidžiama komplikuota šeimos 
realybė: kasdieniai poreikiai, veikiami 21-ojo amžiaus 
pradžios socialinių-ekonomių, politinių bei kultūrinių 
aplinkybių, skatina šeimas prisitaikyti ir keistis, tačiau 
tuo pat metu stebimas siekis tęsti tradicines šeimines 
praktikas. Ši knyga – tai reikšmingas šaltinis studentams 
ir mokslininkams, analizuojantiems asmeninius ryšius, 
šeimą, šeimos sociologiją bei politiką. 

Kontaktinis asmuo: Vida Česnuitytė, 
vida.cesnuityte@gmail.com
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