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   Socialinių mokslų fakultetas 
   Demografinių tyrimų centras 

  

 

Tarptaut in i s seminaras  
 

Šeimos pol it ika,  šeima  ir  g imstamumas:  įvair ios  

t rajektor ijos -  panašūs rezultatai?  
 

2018  m. l apkr i č i o  19  d .  
V i l n iaus  m .  sa v i va ld yb ė ,  T a r yb os  ko leg i j o s  s a lė  ( 20  a u kš ta s )  

K on s t i t u c i j o s  p r .  3 ,  V i ln i u s  

 

Programa 
10:30-11:00 Registracija 

11:00-12:00 Sveikinimo žodžiai ir įvadas 

Plenarinė sesija 

Vlada Stankūnienė (Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų 
centras) – Lietuvos ir Baltarusijos šeimos politikos plėtros 
universaliosios ir specifinės trajektorijos: tarp lūkesčių ir realybės  

Sebastian Klüsener (Federalinis gyventojų tyrimų institutas (Vokietija)), 
Viktorija Juodeško (Socialinių ir demografinių tyrimų centras, Darbo institutas 
(Baltarusija)), Aiva Jasilionienė (Makso Planko demografinių tyrimų institutas 
(Vokietija)) – Retradicionalizacija kaip kelias atsigauti gimstamumui: 
Rytų Europos „baby boom‘o“ požymiai ir perspektyvos. 
Retraditionalization as a pathway to escape lowest-low fertility? 
Characteristics and prospects of the Eastern European “baby boom” 

12:00-12:30 Kavos pertrauka 

12:30-13:30 Sesija: ŠEIMA IR GIMSTAMUMAS LIETUVOJE: MODELIŲ KAITA 
Moderuoja: Vlada Stankūnienė (Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių 
tyrimų centras) 

Aušra Maslauskaitė (Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų 

centras) – Kintanti šeima, stagnuojanti šeimos teisė: pasekmės tėvo- 
vaikų santykiams po partnerystės iširimo 

Dovilė Galdauskaitė (Vilniaus universitetas; Vytauto Didžiojo universiteto 
Demografinių tyrimų centras) – Lyčių vaidmenys, lyčių (ne)lygybė ir 
gimstamumas 

Domantas Jasilionis (Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų 

centras; Makso Planko demografinių tyrimų institutas (Vokietija)), Aiva 
Jasilionienė (Makso Planko demografinių tyrimų institutas (Vokietija)), Vlada 
Stankūnienė (Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras) – 
Aukštasis išsilavinimas ir gimstamumas Lietuvoje: kintantis sąryšis? 

13:30-14:30 Pietūs 
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14:30-15:30 Sesija: GIMSTAMUMAS IR ŠEIMOS POLITIKA:  

            BALTARUSIJOS PATIRTYS 

Moderuoja: Pavel Grigorjev (Makso Planko demografinių tyrimų institutas 
(Vokietija)) 

Anastacija Bobrova (Ekonomikos institutas (Baltarusija)) – Gimstamumo 
didėjimas kaip Baltarusijos valstybinės politikos prioritetas. Рост 
рождаемости как приоритет государственной политики Беларуси  

Viktorija Juodeško (Socialinių ir demografinių tyrimų centras, Darbo 
institutas (Baltarusija)) – Šeimų su vaikais socialinės paramos plėtra 
Baltarusijoje: problemos ir perspektyvos. Проблемы и перспективы 
развития социальной поддержки семей с детьми в Беларуси 

Natalija Ščerbina (Ekonomikos institutas (Baltarusija)) – Paslaugų 
šeimoms plėtra. Развитие услуг для детей 

15:30-16:00 Diskusijos ir išvados 

 
 

Organizacinis komitetas:  
Vadovė: 
Prof. Vlada Stankūnienė (VDU Demografinių tyrimu centras). 
Nariai: 
Dr. Domantas Jasilionis (VDU Demografinių tyrimu centras / Makso Planko demografinių tyrimų 
institutas, Vokietija) 
Dovilė Galdauskaitė (Vilniaus universitetas / VDU Demografinių tyrimų centras) 
 
Registracija iki 2018 m. lapkričio 15 d. 
Kontaktai: 
Dovilė Galdauskaitė 
El. paštas: dovile.galdauskaite@gmail.com 
Tel.: +3706 34 58029 

 
 
Parama: 
Tarptautinis seminaras organizuojamas tarpvalstybinės Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų srityje programos projekto ,,Baltarusijos ir Lietuvos šiuolaikinės demografinės 
problemos: variacijos, panašumai ir būdai pereiti į tvarią raidą“ (TAP LB-17-027) rėmuose, remiant 
Lietuvos mokslų tarybai.  
 
Rengėjai dėkoja Vilniaus miesto savivaldybei už suteiktą organizacinę paramą. 
 




