Круглий стіл за участі науковців і лідерів думок
“Виклики та практики комеморації після Майдану”
у просторі виставкового проекту “Революціонуймо”
Виставкова зала Мистецький арсеналу
26 січня 2019 року, 14.00
ПРОГРАМА
ВСТУПНЕ СЛОВО
Ігор Пошивайло – Генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв
Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.
Володимир В’ятрович– Голова Українського інституту національної пам’яті.
КЛЮЧОВІ ТЕМИ
“Місця пам’яті” та виклики комеморації”.
Наталія 
Кривда – доктор філософських наук, професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
“Сучасні комеморативні практики: переформатування пам’яттєвого дискурсу”.
Алла Киридон – доктор історичних наук, професор, директор державної наукової установи
“Енциклопедичне видавництво”.
“Пам'ять про минулі війни: Збройні сили та практики комеморації в умовах
російсько-української війни 2014–2019 років.
Василь Павлов – радник заступника глави Адміністрації Президента України, провідний
спеціаліст
відділу
військово-патріотичного
виховання
Управління
інформаційно-пропагандистського
забезпечення
Головного
управління
морально-психологічного забезпечення Збройних сил України.
Комеморативні практики гарячої історії: досвід Музею Революції Гідності у світовому
контексті.
Ігор Пошивайло – кандидат історичних наук, генеральний директор Національного
меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.
ПЕРЕРВА НА КАВУ
Вільне спілкування.
ДИСКУСІЯ
Модерує 
Олександр Зінченко– телеведучий, історик.
Учасники:
Василь Овсієнко– дисидент, правозахисник, учасник Харківської правозахисної групи.
Євген Захаров – правозахисник, дисидент, публіцист, голова Правління Української
Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи.

Іван Патриляк – науковець, доктор історичних наук, декан історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Олександра Матвійчук – голова Правління “Центру громадських свобод”, координатор
“Євромайдан SOS”.
Богдан Галайко – кандидат історичних наук, директор Науково-дослідного інституту
українознавства.
Яна Примаченко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАНУ.
Володимир Головко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту
історії України НАНУ.
Євген Глібовицький – член наглядової ради Національної суспільної телекомпанії України,
учасник Несторівської групи.
Ігор Кулик – начальник Управління інституційного забезпечення політики національної
пам’яті Українського інституту національної пам’яті.
Богдан Біляшівський – генеральний директор Національного історико-меморіального
заповідника “Биківнянські могили”.
Олександр Кучерук – директор бібліотеки ім. Олега Ольжича, “Музей Української
революції 1917-1921 років”.
Микола Ляхович – начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства
молоді та спорту України.
Валерій Удовиченко– співробітник Департаменту контррозвідувального
захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки;
Леся Онишко – кандидат історичних наук, учений секретар Національного музею Революції
Гідності.
Ольга Сало– завідувач Просвітницько-інформаційного відділу Національного музею
Революції Гідності.
Співробітники Національного музею Революції Гідності, політологи, історики, інші
науковці та громадські діячі.

