Forumo „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“ programa
2012 m. rugpjūčio 23 d. (ketvirtadienis) 11.00 val., Seimo Konferencijų salė, III rūmai

Lietuvos Respublikos
Seimas

Pirmininkauja neginkluoto pasipriešinimo dalyvis kunigas Julius Sasnauskas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas
11.00–11.20 val.
Sveikinimo kalbos
11.20–11.40 val.
Lietuvos laisvės lygos vaidmuo kelyje į Lietuvos Nepriklausomybę
Pranešėjas – Lietuvos laisvės lygos vadovas, neginkluoto pasipriešinimo dalyvis Antanas Terleckas
11.40–11.55 val.
Žinių apie mitingą sklaida, sovietų struktūrų trukdžiai ir visuomenės drąsos stiprėjimas
Pranešėjas – Seimo narys, neginkluoto pasipriešinimo dalyvis Vytautas Bogušis
11.55–12.10 val.
1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo dalyvių prisiminimai ir komentarai
12.10–12.20 val.
Kolektyvinė mitingo organizatorių biografija
Pranešėjas – jaunosios kartos atstovas (-ė)
12.20–12.35 val.
Technokratinės ir humanitarinės minties sandūra klube „Alkas“: konkretūs darbai Lietuvai
Pranešėjas – klubo „Alkas“ pirmininkas Stepas Lukoševičius
12.35–12.50 val.
Akademinio jaunimo nuostatos
Pranešėjas – Vilniaus universiteto dėstytojas Venantas Mačiekus
12.50–13.00 val.
1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo dalyvių prisiminimai, komentarai
13.00–13.45 val.
Kavos pertrauka
Pirmininkauja neginkluoto pasipriešinimo dalyvis Jonas Volungevičius ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
Vidmantas Povilionis
13.45–14.00 val.
Baimės įšalo tirpsmas kelyje į Sąjūdį
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
14.00–14.15 val.
Mitingo dalyvių persekiojimo ir diskriminavimo metodai: teisinis, socialinis ir lyginamasis aspektai
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji istorikė, Vilniaus universiteto doktorantė
Monika Kareniauskaitė
14.15–14.25 val.
1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo dalyvių prisiminimai, komentarai
14.25–14.45 val.
Reikšmingas nusikalstamo sandėrio įvertinimas
Pranešėja – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatė dr. Zita Šličytė
14.45–15.30 val.
Diskusijos tema „Mitingo svarba stiprinant visuomenės aktyvumą“
Pranešėjas – Dešiniosios minties centro pirmininkas Linas Kojala
Diskusijoje dalyvauja forumo dalyviai
• Įėjimas per III Seimo rūmus. Su savimi turėti asmens dokumentą.
Jeigu Jūs pageidaujate dalyvauti forume, prašytume Jūsų registruotis ne vėliau kaip iki š.m. rugpjūčio 22 d. 12.00 val.
elektroniniu paštu istorija@lrs.lt, tel 8 5 275 1266, mob. 8 656 50 034 (Vilma Juozevičiūtė)
Registruotis būtina leidimui į Seimą. Registruodamiesi nurodykite savo vardą ir pavardę.

