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S o b o r o  s a l ė

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

Lietuvos Vyriausybės Kanceliarijos 
finansuojamas projektas 
„Moterys Lietuvos partizaniniame kare 
1944−1953 m.“ 

Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras

R e n g ė j a s

T a r p t a u t i n ė  k o n f e r e n c i j a

“<…> aš nelaiminga 
sutverta moterimi 
su ginklu rankose 
negalėsiu kovoti ir 
teturiu likti tik nuošalia 
visų įvykių stebėtoja.
<…> Nejaugi 
tik dėl to, kad esu 
moteris?”
   
Agota Klimavičiūtė-Audrelė,
Tauro apygardos Žalgirio  
rinktinės štabo ryšininkė, 
1949–1950 metų žiema



9.30 val. 
REGISTRACIJA 10.15–10.45 val.

Moterys ginkluotoje rezistencijoje: Lietuvos partizanų 
Šiaurės Rytų (Karaliaus Mindaugo) srities atvejis
Andrius Tumavičius 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva

10.45–11.15 val. 
Latvijos moterys – XX a. 5‒6 deš. vykusio nacionalinio ginkluoto 
pasipriešinimo dalyvės
Inesa Dreimane 
Latvija

11.15–11.45 val.
Estijos moters vaidmuo antisovietiniame pasipriešinime
Martin Andreller 
Estijos istorinės atminties institutas, Estija

11.45–12.15 val.
Emancipacija iš apačios: jugoslavės moterys partizanės 
ir komunistinis pasipriešinimas Antrojo pasaulinio karo metais
dr. Ivana Pantelić 
Naujosios istorijos institutas, Serbija

12.15–13.00 val.   
           Kavos pertrauka

 

10–10.15 val.
SVEIKINIMAI

Lietuvos Respublikos 
Seimo 
Laisvės kovų ir valsybės 
istorinės atminties 
komisijos pirmininkės 
Paulės Kuzmickienės
sveikinimo žodis 

Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistenijos 
tyrimo centro generalinio 
direktoriaus 
dr. Arūno Bubnio 
sveikinimo žodis

P R O G R A M A

Moderuoja: dr. Mingailė Jurkutė, 
                    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

P R A N E Š I M A I

Moderuoja: dr. Darius Juodis, 
                    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

13.00–13.30 val.
Moterys - pogrindžio kovotojos už Lenkijos nepriklausomybę 
1944‒1948 m.
dr. Magda Wysocka, prof. Tomasz Balbus
Lenkijos nacionalinės atminties institutas, Lenkija

13.30–14.00 val.
Moterys Italijos pasipriešinime, 1943-1945 m. (ir anksčiau). 
Moterų kovos prieš nacizmą ir fašizmą daugiaprasmiškumas
dr. Isabella Insolvibile
Shoah Foundation muziejus, Italija

14.00–14.30 val.
Lietuvos žydės moterys antinaciniame partizaniniame pasipriešinime
dokt. Neringa Latvytė 
Vilniaus universitetas, Lietuva

14.30–15.00 val.
Gyvoji atmintis. Moterų, partizaninio karo Lietuvoje dalyvių, 
vaizdo prisiminimai
Dalius Žygelis 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva

15.00–15.30 val. (nuotolinis pranešimas)
Balansuojant tarp asmeninio ir politinio gyvenimo: Ukrainos nacionalinio 
pogrindžio moterų  asmeniniai gyvenimai 1940–1950 m. 
dr. Oksana Kis 
Ukrainos mokslų akademijos etnologijos institutas, Ukraina

15.30–16.30 val.   Diskusija
16.30–18.00 val.   Ekskursija po buvusį Lukiškių kalėjimą (anglų ir lietuvių k.)


