
 
KONGRESO GLOBĖJA  

LR SEIMO PIRMININKĖ VIKTORIJA ČMILYTĖ - NIELSEN 

 
5-tojo Pasaulio litvakų kongreso atidarymas - Konferencija LR Seime 

PROGRAMA 
Gegužės 23 d., pirmadienis, 

LR Seimas, Konstitucijos salė,  
Gedimino pr. 53, Vilnius 

 
 
 

9:30 – 10:00  Dalyvių registracija 
 
10:00-10:30 Lietuvos žydų (Litvakų) parodos “XXI amžiaus litvakų kultūros 

metraštis” atidarymas. 
Vieta: Konstitucijos salės fojė 

 
Konferencijos pradžia: 
 
10:30 – 10.35 Sveikinimo kalba 
Pasaulio Litvakų Kongreso globėja LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen 
 
10.35 – 11.40 Sveikinimo kalba 
Katherina Von Shnurbein Europos Komisijos koordinatorė kovai su antisemitizmu 
(nuotoliniu būdu, įrašas) 
 
11:40 – 11:55 „LŽB 30 metų istorija, problemos, iššūkiai“ 

Faina Kukliansky - Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė 

 

11:55 – 12:00 Mickey Kantor (trumpas sveikinimas 2 min.) 

12:00 – 12:05 Arie Ben Grodzensky Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijos 

pirmininkas (trumpas sveikinimas 2 min.) 

 
12:10– 12:20 „Žmogaus teisės, nūdienos antisemitizmas ir jo raiška“ 

Irwin Cotler – profesorius emeritas, Raulio Valenbergo žmogaus  teisių centro 

Kanadoje vadovas, buvęs Kanados teisingumo ministras bei generalinis prokuroras, 

ilgametis Kanados parlamento narys (nuotoliniu būdu) 

 



 

12:20  - 12:35  „Restitucijos ieškinių ir susijusių problemų sprendimo per 

pastaruosius dvidešimt penkerius metus apžvalga – kas buvo 

pasiekta ir kas liko nebaigta“ 

Rabinas Andrew Baker - Amerikos žydų komiteto Tarptautinių reikalų departamento 

direktorius  

12.35 -12.45 „Vilna – Lietuvos Jeruzalė (YIVO) Istorija“ 

Dr. Jonathan Brent žydų mokslinių tyrimų instituto YIVO Niujorke direktorius 

 

12.45 – 13.20 Pietūs  

 

13.20 – 13.30 “Litvakai, Izraelis ir istorinė atmintis” 

Yossef Levy - Izraelio ambasadorius Lietuvai 

 

13.30 – 13.40 „Ateities mokykla: kokia ji?“ 
Dr. Ruth Reches - Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vadovė, psichologijos 
mokslų daktarė 
  

13.40– 14.00 „Kas yra Litvakas? 
 
Ben-Tsiyon Klibansky– istorikas, Tel-Avivo Universiteto Lenkijos žydų istorijos instituto 
projektų vadovas, gimęs Lietuvoje, Holokaustą išgyvenusių žydų šeimoje.  
 

14.00– 14.15  „Žydai Lietuvoje: dar neatrasta ar jau prarasta bendra istorija?“  
Vytautas  Bruveris - politikos apžvalgininkas, žurnalistas 
 
14.15 – 14.25 „Neinvazinis Holokausto tyrimas privačiuose žemės sklypuose: 

praeitis ir ateitis“ 
Dr. Richard A. Freund - Hartfordo universiteto žydų studijų centro vadovas (nuotoliniu 
būdu) 
 
14.25 – 14.40 „Shoah atmintis“ 
Prof. Violeta Davoliūtė – Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto profesorė 



 
14.40 – 14.55 „Lietuvos žydų kultūros bruožų fiksavimas”  
Prof. David Fishman istorikas, dėstytojas, Žydų istorijos profesorius Amerikos žydų 
teologijos seminarijojen (nuotoliniu būdu tiesiogiai) 
 
    
14.55 – 15.15 “Pasakojimas apie litvakus POLIN – Lenkijos žydų istorijos 

muziejuje”   
Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett -  Lenkijos žydų istorijos muziejaus POLIN 
direktoriaus patarėja, vyriausioji pagrindinių parodų kuratorė. (nuotoliniu būdu tiesiogiai). 
 
15.15 – 15.30 „Šeduvos žydų istorijos muziejus „Dingęs Štetlas“: istorija, tikslas, 

eiga“ 
Milda Jakulytė – vyriausioji „Dingusio štetlo“ muziejaus parodos kuratorė 
 

Konferenciją moderuoja Aurimas Švedas -  kultūros istorikas, Vilniaus universiteto 
dėstytojas, rašytojas, radijo ir televizijos laidų vedėjas, kelių knygų apie iškilias Lietuvos 

mokslo ir meno pasaulio asmenybes autorius. 
 
 
 

 


