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ANTROJO PASAULINIO KARO ATMINTYS LIETUVOJE: 

IDEOLOGINĖS TENDENCIJOS IR JŲ VALDYMO GALIMYBĖS 

2016 m. gegužės 27 d. / penktadienis / 13 val. 

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas / Universiteto g. 7 / 211 auditorija 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME! 

PRANEŠIMAI 
Moderuoja Algirdas Jakubčionis

• Sovietinio Antrojo pasaulinio karo mito genezė ir raida 1944–1991 m. / Inga Zakšauskienė 
• Antrojo pasaulinio karo mitas XXI a.: Rusijos intencijos ir minkštoji galia / Karolis Zikaras 
• Rusija – šalis su nuolatos besikeičiančia istorija / Mantas Martišius 
• Antrojo pasaulinio karo sovietinių karių palaidojimai ir memorialai Lietuvoje 1944–1990 m. / Norbertas Černiauskas 
• „Kariai neturi tautybės“: Antrojo pasaulinio karo memorialai lokalioje atmintyje / Tomas Vaiseta 
• Antrojo pasaulinio karo sovietinių karių palaidojimai Lietuvoje: paveldo politikos beieškant / Salvijus Kulevičius

DISKUSIJA: TARIAMOS IR TIKROS GRĖSMĖS 
Moderuoja Tomas Vaiseta

• Arvydas Anušauskas  Lietuvos Respublikos Seimas / Seimo narys 
• Dovilė Jakniūnaitė  Vilniaus universitetas / Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / docentė 
• Alvydas Nikžentaitis  Lietuvos istorijos institutas / XX amžiaus istorijos skyrius / vyriausiasis mokslo darbuotojas 
• Nerijus Šepetys  Vilniaus universitetas / Istorijos fakultetas / docentas

DISKUSIJA: PRAKTINIAI VALDYMO SPRENDIMAI 
Moderuoja Justina Poškienė

• Romas Jarockis  LR kultūros ministerija / viceministras 
• Romanas Judinas  LR užsienio reikalų ministerija / Strateginės komunikacijos skyrius / vyriausiasis specialistas 
• Evelina Karalevičienė  Valstybinė kultūros paveldo komisija / pirmininkė 
• Kristina Milkeraitytė  LR užsienio reikalų ministerija / Rytų kaimynystės politikos departamento Rusijos skyrius / trečioji sekretorė 
• Alfredas Rukšėnas  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras / Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas / vyriausiasis specialistas 
• Diana Varnaitė  Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos / direktorė

Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą: 
Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės 

Projektas finansuojamas: 
Lietuvos mokslo taryba 

Projekto partneriai: 
Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos 
Lietuvos Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas 
Sovietinės okupacijos tyrimų asociacija 

Daugiau informacijos: 
+ 370 614 74265 / salvijus.kulevicius@if.vu.lt
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