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Vilnius 

Nutaria teikti Lietuvos mokslij akademijos Jauniyij mokslininkij ir doktoranti{ geriausiij 

moksliniij darbi} konkursui dokt. Ausros T E L E I S E S darb^ „Poindustrinio miesto kulturiniai 

procesai". 

Minetasis A. Teleises darbas yra etnologijos ir antropologijos mokslo krypties darbas, skirtas 

miesto tyrimams. Tai naujas, originalus siandienio Lietuvos poindustrinio miesto ir jame 

vykstanciij kulturiniij procesq tyrimas, reiksmingas ir savita metodologine miesto tyrimo -

vaiksciojimo etnografijos - prieiga. Ausra Teleise, studijuodama Vilniaus universitete Kulturos 

istorijos ir antropologijos kryptyje, susidomejo miesto poindustriniq procesij ir jij padarinii^ 

socialiniais ir kulturiniais tyrimais, miesto krastovaizdzio ir rysio su zmonii} kulturiniu pasauliu 

analize. Dabar konkursui teikiamas tyrimas yra kokybiskai naujas. Tyreja j j atliko savarankiskai, 

remdamasi etnografijos tyrimo metodologija, isnagrinejo tyrimo rezultatus, taikydama bendr^sias 

ir konkrecios sakos antropologines teorijas ir pateike originalias jzvalgas. Bendruoju etnologiniu 

istoriografiniu poziuriu darbas siejasi su pirmaisiais etnologiniais miesto kulturos tyrimais 

Lietuvoje sovietmeciu, skyrusiais demesj darbininkijai, jos buiciai, seimai. Taciau skirtingai nuo 

ankstesniq darbi^, o taip pat ir kai kuriij siuolaikiniij etnologiniij darbij, Ausra Teleise miest^ mato 

ne santykyje su kaimu, bet kaip unikaliq ir kulturiskai kitonisk^ erdv§ ir viet^. Nauja yra tai, kad 

j i I miest^ zvelgia kaip j heterogenisk^ ir dinamisk^ kulturin? visumq, o ne kaip j viet^, islaikanci^ 

etnografinj kulturinj t^stinum^ su kaimiskosiomis aplinkomis. Nauja yra ir tai, kad tyreja 

atskleidzia, kaip si visuma apima rysj tarp vietos, pastatytos aplinkos ir daugiasluoksniij zmoniij 



gyvenimij bei zmoniq veiklos. Tai realusis konceptuaius kontekstas, kuriame j i isryskina 

socialinius ir kulturinius veiksnius, darancius jtak^ miesto ir jo krastovaizdzio pokyciams bei 

kulturiniam savitumui. Tyrime ypatingas demesys skirtas posovietiniams poindustriniams 

pokyciams, vykstantiems Lietuvos pramoniniuose miestuose, konkreciai, Marijampoleje po 

Nepriklausomybes atkurimo ir siandien. Sie pokyciai politiniu poziuriu yra saviti, taciau kartu jie 

yra bendriijij pasauliniq procesq dalis. A. Teleise atskleidzia, kaip miesto gyventojij individualus 

aktyvumas ir pragyvenimo budij kurybingumas ardo miesto industrinj krastovaizdzio vienodum^, 

kurdami ne tik veikimo, bet ir krastovaizdzio jvairov?. 

Tyrejos jzvalgos yra originalios ir perspektyvios ne tik sio tyrimo lygmenyje, bet ir platesnes 

mokslines antropologines diskusijos ir tarpdisciplininiame lygmenyje. Pazymetina, kad tyrimij, 

nagrinejanciij poindustrinius kulturinius procesus, nera daug ne tik Lietuvoje, bet ir kitose salyse. 

Tad siame tyrime pabreziamas miesto kulturinis unikalumas, pastatytos aplinkos matmuo bei 

vaiksciojimo etnografijos metodologine prieiga ir eilinio zmogaus lygmuo, jo socialinis ir 

kulturinis aktyvumas ir kurybingumas yra vertingi kertiniai demenys formuojantys Ausros 

Teleises tyrimo novatoriskum^, vert? ir konceptualij perspektyvumq. 
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