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AKADEMINĖS PAREIGOS
•

Sociologijos katedros docentė (VDU)

IŠSILAVINIMAS
•
•
•
•

Filosofijos daktaro laipsnis (PhD) suteiktas Socialinės antropologijos departamente, Lundo
universitete (Švedija) 2005. Nostrifikuotas Lietuvos mokslo tarybos 2006 m. (socialinių mokslų
daktarė).
Socialinių mokslų magistro laipsnis, Lundo universitetas (Švedija), 1998.
Istorijos specialybės magistro laipsnis, Vilniaus universitetas, 1997.
Istorijos specialybės, etnologijos specializacijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas,
1995.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•
•
•
•
•
•

Etniškumas, etniniai procesai Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Etniškumas, socialinė įtrauktis ir atskirtis.
Etnokonfesiniai identitetai
Švietimo antropologija.
Socializmo ir posocializmo antropologija.
Jaunimo kultūros.

AKADEMINĖ PATIRTIS
•
•
•

Docentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015 – iki dabar.
Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2006-2015.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja (nuo 2017
sausio m.), mokslo darbuotoja (2010-2016)

DĖSTOMI KURSAI
•
•
•
•

Socialinės antropologijos tyrimo metodai (MA)
Socializmo ir postsocializmo antropologija (MA, doktorantams)
Lauko tyrimo metodai (BA)
Sociokultūrinės antropologijos teorijos (BA)
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MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
Kolektyvinių monografijų ar studijų dalys:
•
•
•

•

Monika Frėjutė-Rakauskienė, Neringa Klumbytė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė (2018)
„Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai“.
Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Balto Print.
Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė (2016) „Etniškumas
ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai“. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.
Šliavaitė K. (2015) ‘Homeland is Where Everything Is for the People’: The Rationale of Belonging and
Citizenship in the Context of Social Uncertainty, in Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds.)
Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. p. 107-122. London,
New York: Anthem Press.
Kasatkina N., Kadziauskas G., Šliavaitė K. (2006) “Ethnic Minorities and Public Policy: the Case of
Lithuania”, in Sia Spiliopoulou Åkermark (editor in chief) Leena Huss, Stefan Oeter, Alastair Walker (coeditors). International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. p.347-396. The
Åland Islands Peace Institute.

Straipsniai periodiniuose ir/ar tęstiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šliavaitė K. (2020). “Memory, identity and schooling: diverging and overlapping narratives about the Second
World War and its outcomes at the schools with Russian as the language of instruction in Lithuania” //
Journal of Baltic Studies, DOI:10.1080/01629778.2020.1825501
Šliavaitė K. (2018) « Ne soyez jamais pingre avec un prêtre, un médecin ou un enseignant car ils font tourner
le monde » La pratique du cadeau dans les écoles publiques de Lituanie // Ethnologie française, XLVIII, 2,
289-298.
Šliavaitė K. (2018) „Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo
interpretacijos ir patirtys“ // Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas 9(2): 37-60.
Šliavaitė K. (2017) „Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo
kūrimo ir mainų“ // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, p. 99-123
Šliavaitė K. (2015) „Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo
patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose“, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos
studijos, 15(24), 27-51.
Šliavaitė K. (2015) „Mokyklos valstybine arba mažumos mokomąja kalba pasirinkimo strategijos Pietryčių
Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių?“, Filosofija. Sociologija. 26 (2): 135145.
Frėjutė-Rakauskienė M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K., Šutinienė I. (2013) „Etniškumo ir identiteto tyrimų
kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus“, Etniškumo
studijos / Ethnicity studies 2013/2. Vilnius: In Flexum. p. 13-48.
Šliavaitė Kristina (2012) „Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė
(Visagino atvejis)“, Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012 / 1-2, p. 103-125. Vilnius: In Flexum.
Šliavaitė Kristina (2012) „Pratarmė. Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos Sąjungos plėtros
kontekste: socialiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos“, Etniškumo studijos / Ethnicity studies. 2012/1-2. p. 713. Vilnius: Im Flexum.
Frėjutė-Rakauskienė M., Šliavaitė K. (2012) „Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir
europinio identitetų sąsajos“, Etniškumo studijos / Ethnicity studies 2012 / 1-2, p. 126-144. Vilnius: Im
Flexum.
Матулионис, А. В., Фреюте-Ракаускене, М., Шлявайте, К. 2013. „Между локальной и европейской
идентичностью: анализ этнических групп (русские, поляки, белорусы) в Литве“, Вестник Социальных
Наук/ Social Sciences Bulletin 1(16), p. 18- 42. Daugavpils Universitate.
Šliavaitė K. (2011) „Etninio identiteto paieškos: Vilniaus baltarusių“, Etniškumo studijos / Ethnicity Studies
2011 /1-2, p. 111-135. Vilnius: Eugrimas.
Šliavaitė K. (2010) „Social Memory, Identity and Narratives of Decline in Lithuanian Nuclear Plant
Community“, Acta Historica Universitatis Klaipedensis XX. Studia Anthropologica IV. Identity Politics:
Migration, Communities, and Multilingualism. p.52-71. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos institutas.
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•
•
•

Šliavaitė K. (2010) „Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje
erdvėje: Visagino miesto bendruomenės atvejis“, Lietuvos etnologija: socialines antropologijos ir etnologijos
studijos p. 93-107. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas.
Šliavaitė Kristina (2003) „Tarp rizikos ir saugumo: požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę
Visagine“, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos 3(12): 79-112.
Šliavaitė Kristina. (1999) „Reivo kultūros ypatumai Lietuvoje (apie “tikruosius” ir “netikruosius” reiverius”)“,
Sociologija. Mintis ir veiksmas. Nr. 4 (6): 78-87.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose:
• Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius A., Šliavaitė K. 2016 „Etninių mažumų grupės Lietuvoje:
demografinė kaita, socialinė padėtis ir tyrimų apžvalga“, in Lietuvos gyventojų grupių socialinė integracija, p.
85-108, Vilnius: LSTC.
• Šliavaitė K. 2003. „Community at Risk: conceptualizing, experiencing and resisting unemployment in the
nuclear power plant community in Lithuania“, in Bogdan Voicu and Horatiu Rusu (eds.) Globalization,
European Integration, and Social Development in European Postcommunist Societies, p. 73-82. Romania:
Sibiu.
Daktaro disertacija:
Sliavaite K. 2005. From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian
Nuclear Power Plant Community. Lund Monographs in Social Anthropology 16. Lund University. ISSN
1101-9948, ISBN 91-7267-202-1

PROJEKTINĖ VEIKLA
•
•
•
•
•

•

•

Nuo 2019 05 – projekto vykdytoja, vyresnioji mokslo darbuotoja Lietuvos socialinių tyrimų centre (LSTC)
Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamame kolektyviniame mokslo tyrimų projekte „Etno-konfesinis
identitetas ir socialinė įtrauktis Lietuvoje po 1990 m“
2016 04 – 2018 12 - vyresnioji mokslo darbuotoja Lietuvos socialinių tyrimų centre LMT finansuojamame
kolektyviniame mokslo tyrimų projekte „Socialinis ir istorinis teisingumas Lietuvoje: etninė ir generacijų
dimensija“
2017 10 -2018 04 - tyrimo vykdytoja kolektyviniame taikomajame kokybiniame tyrime Savivaldybių sėkmės
kodas – lyčių lygybė (užsakovas: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba).
2019-2020, bei 2010-2014 – ES pagrindinių teisių agentūros (Fundamental Rights Agency) (FRA)
tarptautinio tinklo viena iš eksperčių Lietuvos socialinių tyrimų centre.
2012.10-2014.12 – mokslo darbuotoja Lietuvos socialinių tyrimų centre LMT finansuojamame
kolektyviniame mokslo projekte „Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir
lokalaus tapatumų raiška“.
2011.07-2012.12 – vykdytoja, nuo 2011.10 –vadovė Lietuvos socialinių tyrimų centre LMT finansuojamo
kolektyvinio mokslo projekto „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai
tapus ES nare“
2010.04-2011.03 – vykdytoja, mokslo darbuotoja LSTC tarptautiniame projekte ENRI-East: „Europietiškųjų,
nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: tautos tarp valstybių prie naujųjų rytinių ES sienų, www.enrieast.net) (angl. “ENRI-East: Interplay of European, National and Regional Identities: nations between states
along the new eastern borders of the European Union“).
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