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Дата: 27 січня 2011 р.
Місце: Київ, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України
(вул. Велика Житомирська, 2)

Програма
9.00–10.00

Реєстрація

10.00–10.20

Театральна постановка "Ізкор". Театр "Табу" (Дніпропетровськ).

10.20–10.50

Відкриття.
Модератор: Анатолій Подольський, к.і.н., Український центр вивчення історії
Голокосту
Вступне слово:
• Борис Гуменюк, доктор історичних наук, професор, ректор Дипломатичної академії
України при МЗС України, Надзвичайний і Повноважний Посол України
• Олександр Горін, заступник Міністра закордонних справ України
• Зіна Калай-Клайтман, Посол Держави Ізраїль в Україні
• Рікарда Рігер, Представництво ООН в Україні
• Посольства та дипломатичні представництва, урядові та громадські організації

11.00 –12.15

Сесія I. Дослідження історії Голокосту в Україні: проблематика, досягнення,
перспективи. Інфраструктурні умови та змістовні напрями
Модератор: Михайло Тяглий (співробітник Українського центру вивчення історії
Голокосту, редактор часопису "Голокост і сучасність", Київ)
Виступи
• Віталій Нахманович – відповідальний секретар Громадського комітету для
вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру (Київ)
• Венді Лауер – д-р, доцент департаменту історії Східної та Південно-Східної
Європи університету Людвіга-Максиміліана (Мюнхен)
• Олександр Круглов – к.ф.н., доцент кафедри філософії Національного
університету радіоелектроніки (Харків)
Питання для дискусії:
• Проблематика досліджень Голокосту в Україні: вчора, сьогодні, завтра.
• Новітні зарубіжні дослідження з історії Голокосту в Україні: які питання потрапляють
у коло вивчення фахівців?
• Організаційні та інфраструктурні можливості досліджень: які можливості мають
вчені та чого їм не вистачає?
• Науковий обмін та співпраця: чи є українська наукова спільнота інтегрованою у
міжнародні дослідницькі структури?
• Якою мірою дослідження історії Голокосту інтегровані в сучасну українську
історіографію?

У рамках Сесії І відбудеться презентація українського перекладу монографії д-ра
Венді Лауер "Творення нацистської імперії та Голокост в Україні".
12.15–12.45

Перерва на каву

12.45–14.00

Сесія II. Викладання історії Голокосту в Україні: сфери формальної та
неформальної освіти, досягнення та труднощі
Moдератор: к.і.н. Анатолій Подольський, керівник Українського центру вивчення
історії Голокосту (Київ)
Виступи
• Юрій Комаров – методист, викладач історії ліцею "Лідер" № 171 (Київ)
• Анна Ленчовська – координатор в Україні Інституту візуальної історії
університету Південної Каліфорнії (Київ)
• Ольга Педан-Слєпухіна – методист, вчитель історії ЗОШ № 65 (Львів)
Питання для дискусії:
• Формальні можливості: місце теми Голокосту в навчальних курсах МОН України
(середня та вища освіта).
• Україна у контексті європейського досвіду викладання Голокосту.
• Реалізація можливостей: підходи та методики до викладання теми Голокосту
вчителями України. Розмаїття підходів в позакласній діяльності.
• Неформальна освіта в царині історії Голокосту та її вплив на сучасне українське
суспільство.
• На чому може базуватися консенсус, співпраця формальної та неформальної
освіти з історії Голокосту?
• Історія Голокосту як інструмент вивчення та виховання толерантності та прав
людини.

14.00–14.15

Перерва

14.15–15.30

Сесія III. Розмаїття та співіснування історичних пам’ятей про Голокост в
Україні. Політика пам’яті щодо Голокосту. Минуле та його репрезентації
Модератор: Віталій Нахманович – відповідальний секретар Громадського комітету
для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру (Київ)
Виступи
• Анатолій Подольський – к.і.н., керівник Українського центру вивчення історії
Голокосту (Київ)
• Андрій Портнов – к.і.н., головний редактор часопису "Критика" (Київ)
Питання для дискусії:
• Державні інституції та тема Голокосту в Україні. Чи відбуваються зміни у
державній політиці пам’яті?
• Якими мають бути механізми державної політики пам’яті?
• Ставлення суспільства і держави до вразливих аспектів історії Голокосту в Україні.
• Історія Голокосту та проблеми прав людини, ксенофобії, расизму, дискримінації,
толерантності. Штучний чи природній зв'язок?
• Проблема національної відповідальності за минуле чи за пам'ять про нього.
• Пам’ять про Другу світову війну та Голокост: сучасні українські моделі.
• Спільна пам'ять про війну та Голокост: перспектива чи утопія?
• Конфлікти української і єврейської пам’ятей про націоналістичний рух та Голокост
в Україні.

15.30

Підведення підсумків. Закриття Круглого столу

