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Tālivalža Vilciņa vārdbalvu socioloģijā Dr.sc.soc. Intai Mieriņai par
pētījumu migrācijas socioloģijā un kolektīvās monogrāfijas “The
Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational
Belonging, and Diaspora Politics” izstrādes vadību.
Zinātniskā monogrāfija starptautisko publiku iepazīstina ar Latvijas
emigrācijas procesiem pēdējo 25 gadu laikā. Tā ir pirmā Latvijas
sociālo un humanitāro jomu zinātnieku monogrāfija, kas angļu
valodā publicēta prestižajā izdevniecībā Springer, un tiek indeksēta
SCOPUS datu bāzē. Monogrāfijā turpināts migrācijas pētniecības
virziens Latvijas Universitātē (LU), tā nostiprina LU pētnieku
specializāciju migrācijas pētījumos, ko īsteno gan LU Filozofijas un
socioloģijas institūts, gan LU Diasporas un migrācijas pētījumu
centrs un LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. 
Monogrāfija balstīta uz LU Filozofijas un socioloģijas institūtā
īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas emigrantu
kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un
diasporas politika” rezultātiem. Šis Intas Mieriņas vadītais projekts ir
vēl nebijis pētījums gan unikālas metodoloģijas, gan
starpdisciplinaritātes, gan izlases apjoma ziņā: projekta ietvaros
tiešsaistes aptaujā piedalījās 14068 latvieši un Latvijas
valstspiederīgie no 118 valstīm, papildus tika veiktas vēl 200
padziļinātas intervijas.
Inta Mieriņa ir socioloģijas doktore, LU Diasporas un migrācijas
pētījumu centra direktore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta
vadošā pētniece un LU Sociālo un zinātņu fakultātes asociētā
profesore. Savas karjeras laikā I. Mieriņa bagātinājusi pieredzi,
stažējoties un strādājot vairākās ārvalstu augstskolās, t.sk. kā
pētniece Orhūsas Universitātē Dānijā, Ilinoisas Universitātē Čikāgā
(ASV), kā asociētā profesore – Varšavas Universitātē ERC grantā
“Public Goods through Private Eyes” 14 Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstīs. I. Mieriņa bijusi iesaistīta daudzu ES 7.
Ietvarprogrammas, ES programmas “Apvārsnis 2020” un citu
starptautisku salīdzinošu pētījumu projektu realizācijā. Ieguldot
savu pieredzi plaša mēroga starptautiskos pētījumos, viņa attīstījusi
sadarbību ar zinātniekiem citās valstīs Eiropā un ārpus tās. I.
Mieriņas kvalifikācija un pētnieciskās intereses galvenokārt vērstas
uz migrācijas, integrācijas, etnisko minoritāšu, galēji labējo
attieksmju, sabiedriskā labuma, politiskās un sabiedriskās
līdzdalības, izglītības un jaunatnes tēmām, īpaši specializējoties
kvantitatīvo pētījumu metodoloģijā. 

Tālivaldis Vilciņš (1922—1997),
vēsturnieks un sociologs,

habilitētais vēstures doktors
(1993), profesors. Beidzis Rīgas
Skolotāju institūtu (1942). Pēc
leģionāra gaitām, kam sekoja

izsūtījums, strādājis par
skolotāju, neklātienē beidzis LVU
Vēstures fakultāti (1953). Kopš

1963. gada strādājis Latvijas PSR
ZA Vēstures institūtā, pirmais
Latvijā ieviesis socioloģiskas

metodes humanitārajās zinātnēs,
kvantitatīvi izvērtējot profesiju

prestižu Latvijas jaunatnes vidū
(monogrāfija “Profesiju prestižs
un profesiju izvēle mūsdienās”,

1968), kā arī zinātnes prestižu un
kolhoznieku priekšstatus par

toreizējās dzīves realitātēm, par
ko kritizēts Kompartijas plēnumā
un partijas presē. Lasījis lekciju
kursu “Matemātikas metodes

socioloģijā”, publicējis vairāk nekā
60 zinātnisku darbu, to skaitā

vairākas grāmatas. Latvijas
Zinātņu akadēmijas Tālivalža

Vilciņa balva socioloģijā
iedibināta ar LZA Senāta 1998.
gada 22. septembra lēmumu.


