 ONFERENCIJOS
K
„1941 metų birželis:
okupacijos, didžiosios
netektys ir pasipriešinimas“
PROGRAMA
2021 m. birželio 18 d. (penktadienis)
Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė

10.00–10.30 val.

Sveikinimai

	
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
(vaizdo įrašas)

	Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės
vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo Pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras Vytautas Landsbergis
	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministras dr. Arvydas Anušauskas

I DALIS
Kontekstas: 1940–1941 m. geopolitiniai lūžiai.

Sovietų okupacija ir karo nusikaltimai Rytų Europoje
10.30–11.55 val.
 onferencijos vedėjas – dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų
K
genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius

10.30–10.45 val.

10.45–11.00 val.

11.00–11.15 val.

11.15–11.30 val.

1940. Paskutinė Lietuvos vasara

 ranešėjas – dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus
P
universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas
Sovietų okupacija: žudymai, grobimai ir trėmimai

 ranešėja – Birutė Burauskaitė, 2009–2020 m. Lietuvos
P
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė
Kolaboravimas okupuotoje Lietuvoje

 ranešėjas – dr. Kęstutis Girnius, Vilniaus universiteto
P
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Ištrinta atmintis: 1940–1941 m. žydai tremtiniai

 ranešėja – dr. Violeta Davoliūtė, Vilniaus universiteto
P
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė

II DALIS
	Nepriklausomybės viltis: Birželio sukilimo
ištakų ir eigos trajektorija
11.45–13.00 val.
 onferencijos vedėjas – dr. Algirdas Jakubčionis,
K
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas

11.45–12.00 val.

12.00–12.15 val.
12.15–12.30 val.

12.30–12.45 val.

12.45–13.00 val.

13.15–13.30 val.

1940–1941 m. antisovietinis lietuvių pasipriešinimas

 ranešėjas – dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido
P
ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius
Birželio sukilimas: kas dar nebuvo pasakyta?

Pranešėjas – dr. Dainius Noreika, istorikas

Birželio sukilimas informacinio karo apkasuose

 ranešėjas – dr. Simonas Jazavita, Kauno miesto
P
muziejaus muziejininkas
Sukilimas Žemaitijoje

 ranešėjas – dr. Alfredas Rukšėnas, Lietuvos gyventojų
P
genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas
Lokalinis 1941 m. Birželio pavyzdys: Panevėžio apskritis

 ranešėjas – Tadas Jaskelevičius, Lietuvos gyventojų
P
genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnysis istorikas
Pertrauka

III DALIS
	Nacių okupacija ir masinio smurto pasekmės.
Holokaustas
13.30–15.00 val.
 onferencijos vedėjas – dr. Arūnas Streikus, Vilniaus
K
universiteto Istorijos fakulteto profesorius

13.30–13.45 val.

Vilniaus ypatingasis būrys

 ranešėjas – Mantas Šikšnianas, Lietuvos istorijos instituto
P
doktorantas

	
Kalbėjimas apie Holokaustą Lietuvos viešojoje erdvėje:
13.45–14.00 val. tendencijos ir problemos
 ranešėjas – dr. Nerijus Šepetys, Vilniaus universiteto
P
Istorijos fakulteto docentas

14.00–14.15 val.

Paneriai – memorialas atminimo kultūroje ir politikoje

 ranešėjas – dr. Zigmas Vitkus, Klaipėdos universiteto Baltijos
P
regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas
Holokausto Lietuvoje istoriografija:

14.15–14.30 val. pagrindinės tradicijos ir problemos

 ranešėjas –  Stanislovas Stasiulis, Vilniaus Gaono žydų istorijos
P
muziejaus Holokausto ekspozicijos ir Panerių memorialo vadovas

14.30–14.45 val.

14.45–15.00 val.

Lietuvos piliečių, Pasaulio Tautų Teisuolių, istorijos

 ranešėja – Danutė Selčinskaja, Vilniaus Gaono žydų istorijos
P
muziejaus Žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo projekto vadovė
Atminties kelias. Gyvos istorijos pamokos

 ranešėjas – Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizės
P
instituto Medijų ir demokratijos programos vadovas

