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2015 m. kovo 13 d. Vilniuje (Lietuvoje) vykusioje tarptautinėje konferencijoje apibendrinti europinio 

projekto AGE rezultatai. Konferencijos metu buvo pristatyta Natascios Mattucci redaguota knyga 

„Prisimenant Gulagą. Vaizdai ir įsivaizdavimas“ (angl. Remembering Gulag. Images and Imagination, 

EUM, Mačerata). Knygą galima nemokamai parsisiųsti iš interneto. 

 
 „Ne taip paprasta suprasti tolstančią praeitį ir pamėginti įsijausti į žmonių, asmeniškai 
išgyvenusių šiuos įvykius, patirtį, tačiau privalome eiti šiuo keliu, jeigu nenorime, kad skaudūs 
įvykiai nugrimztų į užmarštį visiems laikams.“  
 Ši asocijuotosios Mačeratos universiteto Politikos mokslų, komunikacijos ir tarptautinių 
santykių fakulteto profesorės ir mokslinės projekto AGE (angl. Amnesia Gulag in Europe) 
koordinatorės Natascios Mattucci mintis atspindi straipsnių, įtrauktų į jos redaguotą knygą, 
pavadintą „Prisimenant Gulagą. Vaizdai ir įsivaizdavimas“ (EUM, Mačerata, 2015) esmę. Knyga, 
kurią galima nemokamai parsisiųsti iš EUM interneto svetainės, buvo pristatyta paskutiniajame 
projekto įgyvendinimo etape – kovo 13 d. Lietuvoje, Vilniuje, vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje, kurioje dalyvavo ir J. E. Italijos ambasadorius Lietuvoje Stefano Taliani De Marco 
bei programos „Europa piliečiams“ biuro Lietuvoje vyr. koordinatorė Asta Visminaitė. 
 Renginį organizavo projekto AGE partneris Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (LGGRTC). Įžanginę kalbą pasakė šio centro generalinė direktorė Teresė Birutė 
Burauskaitė, tiesioginė disidentinio judėjimo, vykusio Lietuvoje praėjusio amžiaus aštuntajame 
dešimtmetyje, dalyvė, be to, pranešimą skaitė Lietuvos partizaninio judėjimo tyrėjas Darius Juodis. 
Konferencijoje kalbėjo prof. N. Mattucci ir kiti projekto partnerių atstovai: Costantino Di Sante ir 
Lanfranco Di Genio iš Bolcano asociacijos BZ1999, Gianluca Vagnarelli ir Rita Forlini iš 
Išsivadavimo judėjimo Markės regione ir Naujausiųjų laikų istorijos instituto Askoli Pičene, 
Filippa Calafati iš Lyčių stebėjimo centro Mačeratoje ir trys Loreto svetingumo ugdymo instituto 
Einstein-Nebbia studentai – Roberta Cesaretti, Angela Mele ir Lorenzo Candido. Ypač įdomios buvo 
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos atstovo Rimanto Jokimaičio ir merginos, dalyvavusios 
lietuvių kapinių tvarkymo Sibire projekte, kalbos. Daugiau informacijos apie renginį ir projektą 
AGE (prog. Nr. 546 614-EFC-1-2013-1-IT-EFC-REM, finansuojamas iš programos „Europa 
piliečiams“ lėšų) galima rasti interneto svetainėje http://amnesiagulag.eu/  
 
Šis pranešimas atspindi tik jo autoriaus požiūrį. Europos Komisija ir jos Agentūra negali būti laikomos atsakingomis už 
bet kokį čia pateiktos informacijos panaudojimą. 


