
9.40–10.00	
Kodėl užrašinėjamos 
žmonių gyvenimo istorijos?
Dominik Czapigo 
(KARTA, Lenkija)

10.00–10.20	
Prisiminimai kaip istorinių tyrimų 
šaltinis: archyvinės priemonės, duomenų 
bazės ir duomenų pateikimas
Mgr. Katalin Somlai	
(1956 m. Vengrijos revoliucijos istorijos 
institutas, Žodinės istorijos archyvas, Vengrija)

10.20–11.00	Kavos pertrauka

11.00–11.20
Sovietų prievartinio darbo stovyklose 
kalintų Čekijos piliečių prisiminimai
Mgr. Jan Dvořák 
(Totalitarinių režimų studijų institutas, Čekija)

11.20–11.40	
Žodinė istorija Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
programoje „Tremties ir kalinimo vietos“
Violeta Životkevičiūtė 
(Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)

11.40–12.10	
Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja 
apie Šoa (DVD pristatymas) 	
Danutė Selčinskaja 
(Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 
Lietuva)

12.10–13.00 Klausimai, diskusijos

12.10–12.30
Komunistinio totalitarinio režimo aukų 
žodinės istorijos palyginimas su Latvi-
jos SSR represinių organų dokumentais: 
Latvijos patirtis
Dokt. Ainars Bambals 
(Latvijos valstybinis archyvas, Latvija)
	
12.30–12.50	
Lietuvių tautosakos rankraštyno fondai 
ir jų skaitmeninimo perspektyvos
Dr. Rūta Žarskienė 
(Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, Lietuva)

12.50–13.10
Tradicinių tarmių skambėjimas 
skaitmeniniame amžiuje
Dr. Violeta Meiliūnaitė 
(Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

13.10–13.30	
Kita sakytinių kalbos išteklių vertė: 
tautos atmintis ir pasaulėvaizdis  
Doc. dr. Jolanta Zabarskaitė 
(Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

13.30–14.30	Klausimai, diskusijos

            Vasario 9 d.

9.00–9.20	
Teisiniai žodinės istorijos 
skaitmeninimo aspektai
Prof. dr. Marija Stonkienė 
(Vilniaus universitetas, Lietuva)

9.20–9.40	
Žmonių liudijimai ir prisiminimai – 
svarbus vardynų duomenų bazės 
formavimo šaltinis
Teresė Birutė Burauskaitė 
(Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)

	 	 	 	 P R O G R A M A

           Vasario 8 d. 

Registracijos pradžia 9.30

10.00–10.10	
Sveikinimo žodis
Teresė Birutė Burauskaitė 
(Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva)

10.10–10.30	
Virtualios elektroninio paveldo 
sistemos plėtra – skaitmeninis 
paveldo turinys bei elektroninės 
paslaugos Lietuvai ir Europai
Dr. Regina Varnienė-Janssen 
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka, Lietuva)

10.30–10.50
Žodinė istorija skaitmeniniame archyve: 
iššūkiai ir galimybės
Juozas Markauskas 
(UAB „DIZI“, Lietuva)

10.50–11.10		
Tautos atmintis: skaitmeninis 
internetinis archyvas
Mgr. Barbara Kopecká 
(Totalitarinių režimų studijų institutas, Čekija)

11.10–11.30	
Atsiminimų apie sovietines represijas 
dokumentavimas Estijos 
nacionaliniame muziejuje 
Mgr. Terje Anepaio 
(Estijos nacionalinis muziejus, Estija)

11.30–12.10 Kavos pertrauka

 



Tarptautinis seminaras 

„ŽODINĖS ISTORIJOS 
IŠSAUGOJIMO PATIRTIS 

IR PERSPEKTYVOS“

2011 m. vasario 8–9 d.
Vilniaus įgulos karininkų ramovė

Pamėnkalnio g. 13

Šie metai – Laisvės gynimo ir 

didžiųjų netekčių atminimo bei 

holokausto aukomis tapusių 

Lietuvos gyventojų atminimo metai.

Žmonių liudijimai ir 

prisiminimai – vienas

 iš svarbiausių XX a.

 totalitarinių – nacizmo ir 

stalinizmo – režimų vykdytos 

represinės politikos tyrimo šaltinių. 

Seminaro tikslas – 

žodinių šaltinių kaupimo, 

dokumentavimo patirties sklaida, 

siekiant garantuoti ilgalaikį 

žodinės istorijos išsaugojimą.

Organizatorius: 
Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras

2011 m. vasario 8–9	d.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 
Šis seminaras atspindi tik autoriaus požiūrį,
 todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga 
už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


