
Penktadienis,	
2016	m.	rugsėjo	16	d.	

13:30	 Dalyvių	registracija	

14:00	–	14:45	 GINTAUTAS	MAŽEIKIS	(Vytauto	
Didžiojo	universitetas,	Kaunas):	
„Socialinė	vaizduotė	ir	sukilimas,	
revoliucija“	–	legitimacijos	
problema	

15:00	–	15:45	 VALDAS	RAKUTIS	(Generolo	Jono	
Žemaičio	Lietuvos	karo	akademija,	
Vilnius):	Lietuvos	Didžiosios	
Kunigaikštystės	konfederacinė	
karyba	XVIII	amžiuje	

16:00	–	16:45	 RIMANTAS	MIKNYS	(Lietuvos	
istorijos	institutas,	Vilnius):	1863–
1864	metų	sukilimas	Lietuvoje:	
kaip	prisiminti	ir	kodėl?	

17:00	–	17:30	 Diskusija	

Pirmąją	seminaro	dieną	nuo	12:00	iki	15:00	val.	
Neringos	savivaldybės	aikštėje	vyks	Lietuvos	šaulių	
sąjungos	edukacinė	programa	Neringos	miesto	
mokiniams,	mokytojams,	švietimo	ir	kultūros	įstaigoms,	
miesto	svečiams.	

Šeštadienis,	
2016	m.	rugsėjo	17	d.	

10:00	–	10:45	 JONAS	VAIČENONIS	(Vytauto	Didžiojo	
universitetas,	Kaunas):	Kariniai	
perversmai	tarpukariu	Vidurio	ir	
Rytų	Europoje	

11:00	–	11:45	 WALDEMAR	REZMER	(Mikalojaus	
Koperniko	universitetas,	Torunė):	
Zamach	stanu	w	Polsce	w	styczniu	
1919	roku	

12:00	–	13:00	 Pietų	pertrauka	

13:00	–	13:45	 ČESLOVAS	LAURINAVIČIUS	(Lietuvos	
istorijos	institutas,	Vilnius):	1920	
metų	Vilniaus	kraštas,	gen.	Lucjano	
Żeligowskio	„sukilimas“	

14:00	–	14:45	 VYGANTAS	VAREIKIS	(Klaipėdos	
universiteto	Baltijos	regiono	
istorijos	ir	archeologijos	institutas):	
Netiesioginis	veikimas,	
paramilitarizmas	ir	1923	metų	
Klaipėdos	sukilimas	

15:00	–	15:15	 Kavos	pertrauka	

15:15	–	16:00	 KĘSTUTIS	K.	GIRNIUS	(Vilniaus	
universiteto	Tarptautinių	
santykių	ir	politikos	mokslų	
institutas):	Partizanų	kovų	
ypatumai	

16:15	–	17:00	 DEIVIDAS	ŠLEKYS	(Generolo	Jono	
Žemaičio	Lietuvos	karo	
akademija,	Vilnius;	Vilniaus	
universiteto	Tarptautinių	
santykių	ir	politikos	mokslų	
institutas):	„Modernūs“	ginkluoti	
konfliktai	tarp	konvencinio	karo	
ir	sukilimo	

17:15	–	18:15	 Apibendrinimas	ir	diskusija:	
LIETUVOS	RESPUBLIKOS	ŠIMTMETIS	
PARTIZANINIŲ	KARŲ	IR	SUKILIMŲ	
KONTEKSTE	
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