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Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro renginiai  

 

Vilniaus knygų mugėje (2018 m.) 
 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) maloniai kviečia Jus 

į savo leistų knygų pristatymus 2018 metų Vilniaus knygų mugėje! 

 

Šiuos ir kitus LGGRTC leistus leidinius mugės metu bus galima įsigyti centro stende  

(5 salė, sektorius D.33) 

 

 

 

Ketvirtadienis, vasario 22 d., 15 val., salė 3.2 

 

Dr. Arūno Bubnio knygos „Lietuvių policijos batalionai 1941-1945 m.“ pristatymas 

 

Dalyvauja: 

 

- Dr. Arūnas Bubnys, autorius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius 

- Doc. Dr. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslininkas, 

moderatorius 

Dr. Algimantas Kasparavičius, Humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto 

vyresnysis mokslo darbuotojas 

- Dokt. Dainius Noreika, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas, tyrinėjantis 

partizanų karą 

 

Ketvirtadienis, vasario 22 d., 17 val., salė 5.3 

 

Knygos „Laisvųjų testamentai. Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai“ (sudarytojas 

Klaudijus Driskius) pristatymas 

 

Dalyvauja: 

 

 - Klaudijus Driskius (fotografas, žurnalistas, knygos sudarytojas) 

- Teresė Birutė Burauskaitė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

generalinė direktorė) 

- Doc. Dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas) – diplomatas, 

filosofas, tekstologas 

- Antanas Terleckas (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistrantas) 
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Penktadienis, vasario 23 d., 17 val., salė 5.5 

 

Dr. Juozo Banionio knygos „Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto. 1975-1994“ 

pristatymas 

 

Dalyvauja: 

 

- Dr. Juozas Banionis, autorius, LGGRTC istorikas 

- Dr. Ilona Strumickienė, VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja 

- Dr. Algimantas Jankauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

instituto docentas   

- Dr. Aldona Vasiliauskienė, Humanitarinių mokslų (istorija) daktarė, Lietuvių, Ukrainiečių 

istorikų asociacijos prezidentė  

Moderuoja: Dr. Darius Juodis, LGGRTC istorikas 

 

Šeštadienis, vasario 24 d., 18 val., salė 3.2 

 

Diskusija „Lietuvos partizanai: tyrimai, paveldas, reikšmė“ 

 

Dalyvauja: 

 

- Dr. Monika Kareniauskaitė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

istorikė, moderatorė) 

- Dr. Aistė Petrauskienė (Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio narė) 

- Dr. Darius Juodis (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas) 

- Dokt. Algis Bitautas (Vilniaus Taikos progimnazijos etikos ir istorijos mokytojas) 

 
 


