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Penlctasis ,,Lietuvos etnologijos: socialin6s antropologijos ir etnologijos stu-
dijq" tomas skirtas kasdienybei. Atrodytg, kad Lietuvos etnologamr di t"nt"
iprasta. Nuo tarpukario laikq, kai etnografiniai tyrimai buvo susitelkq aplink
siauliq kradtotyros draugijq fu zwnar4,,Gimtasai kra5tas", tyrejr4 ir kra5totyros
entuziastq domejimosi sritis buvo valstietiSkoji buitis ir glruensena. Tadiau 5ia-
me leidinyje I kasdienybq siekiama palvelgti kitaip. eia bandoma nagrineti ne
buitini Zmoniq gyvenim4, bet kasdieng, pasikartojandi4 socialing btrsenE ir imo-
gui artim4 erdvg, kuri, kaip paai5keja, apima ivairiausius tarpusavyje susijusius
ir nieko bendra neturindius dalykus. Grllti prie kasdienybes temos paskatino
dabarties visuomeneje vykstandios esminds permainos, suaktualinusios ir eil!
nius kasdienio gyvenimo klausimus.

Tam buvo skirta konferencija ,,Kasdienybe ir kultura", ivykusi 2003 m.
lapkridio 13-14 d. Lietuvos istorijos institute, Vilniuje. J4 suorganizavo Sio ins-
tituto Etnologijos skyrius ir skyriaus programos ,,Kultoriniq ir socialiniq pro-
cesq dinamika: etnografinis ir etnologinis tyrimas (2002-2006)" tyrejq grupe.
Konferencijoje dalyvavo etnologai, sociologai, literah-rros tyrinetojai, istorikai,
tautosakininkai, muziejininkai i5 Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus ir Vytau-
to DidZiojo universitetq, Socialiniq tyrimq instituto, Lietuvos nacionalinio ir
Liaudies buities muziejq. Siame leidinyje spausdinami straipsniai parengti kon-
ferencijoje skaitytq pranedimq pagrindu pagal ,,Lietuvos etnologijos: socialines
antropologijos ir etnologijos studijq" reikatravimus. eia publikuojama dalis pra-
nebimq, su kitais tikimes susipazinti kituose ,,Lietuvos ehrologijos" tomuose ar
leidiniuose.

Tiriamqjr4 sridiq atZvilgiu straipsniai yra ivairiis, tadiau juos visus vienija
daugiareik5me kasdienio gyvenimo problematika. Leidinyje pasirinkus Zvelgn
i kasdienybq kaip i Zmogui artim4 ir konkretaus laiko erdvq, buvo atvertas
kelias skirtingoms analitinems perspekfioms ir etnografiniq darbq lvairovei.
Taip ,,i5tirpo" buitines kasdienes tikroves ribos, ji tapo pernelyg plati ir sunkiai
apibt62iarna. Tai, beje, kritiSkai pastebejo ir kai kurie kolegos. Vis delto nore-
tqsi pabreZti, kad kasdien pasikartojantis imogaus gyvenimas nera vien buiti-
nis. Parodyti, koks jis yra, gali tyrimai ir etnografija. Kitoks poZioris I kasdie-
nybe - tai ir naujq erdviq siekis, ineSantis dinamikos bei gaivaus vejo i rutiniSkai
nusistovejusi4 ir akademi5k4 jos samprat1, tai ir tas trokdtamas sujudimas, kuri
dia spausdinamq straipsniq autoriai tikisi paskatinti.
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Leidinyje straipsniai sugrupuoti temomis. jos susiformavo savaime arb4,
tiksliau, jas suformavo autoriai, jq tyrinejamos sritys ir straipsniuose keliami
klausimai. Tiketina, kad taip kasdienybes tema tapo konkretesne, o autoriq
mintys bei teiginiai labiau iSrySkinti. Be to, taip atsiskleide diskutuotini klau-
simai, tolesniq tyrimq poreikis.

Rengiant teidinl spaudai, 2005 m. spalio 2 d. mire profesorius, etnologas
Vacys Milius, ilgametis Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus bendra-
darbis ir buvgs vadovas, ,,Lietuvos etnologijos: socialines antropologijos ir et-
nologijos studijq" redkolegijos nar/s, vytauto DidZiojo universiteto ir daugelio
musq profesorius. Etnologija Lietuvoje neisivaizduojama be Vacio Miliaus dar-
bq ir veiklos, jai profesorius skyrd vis4 savo gyvenim4. Sio leidinio tema -
kasdienybe ir kultura - buvo jo ty*inejimq sritis. 51 ,,Lietuvos etnologijos: so-
cialines antropologijos ir etnologijos studijq" tom4 skiriame Vacio Miliaus at-
minimui.
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