Прес-реліз
Державного комітету архівів України

до відкриття міжнародної конференції
 „Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина”

2 вересня 2005р., 18.00



2 вересня 2005 року Інститут Критики (Київ) спільно з Українським науковим інститутом Гарвардського університету та Державним комітетом архівів України за сприяння Центру російських і евразійських студій ім. Дейвісів і Фонду катедр українознавства Гарвардського університету, Міжнародного фонду «Відродження», Програми наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні, Федеральної кредитної cпілки «Самопоміч», Французького культурного центру, а також посольств США, Польщі, Франції та Німеччини в Україні відкриває міжнародну конференцію „Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина”. Мета конференції – визначення поняття та виявлення реліктів радянського тоталітаризму в Україні (зокрема, у сфері культури); засобів, завдяки яким радянське мислення та стиль життя стали складовою суспільства. Конференція спрямована на аналіз ідеї тоталітаризму, її відповідності радянській системі та аналогічного досвіду Росії, Білорусі та Польщі.

Тематика конференції охоплює такі питання, як види та інтелектуальна база тоталітаризму; повсякденне життя в тоталітарній системі та тоталітарна спадщина; проблеми тоталітарного минулого та ностальгія за тоталітаризмом; пострадянський авторитаризм, Помаранчева революція в Україні та багато інших. Конференція має за мету ініціювання нового публічного діалогу та сприяння становленню громадянського суспільства в Україні.

У конференції братимуть участь близько 50 видатних вчених, науковців, дослідників, публічних діячів з України, також із Бельгії, Білорусі, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Росії, Франції та Швеції. Зокрема, з промовою виступить Лесь Танюк, народний депутат, голова Комісії Верховної Ради з питань культури і духовності, голова Товариства репресованих „Меморіал ім. В.Стуса” (який за часів СРСР носив ім’я А.Д.Сахарова), голова Українського комітету „Нюрнберг -2” з підготовки суду над злочинним тоталітарним режимом.
Робочі мови конференції – українська, англійська та російська.
Наукові керівники та координатори проекту: голова правління Інституту Критики, головний редактор часопису „Критика” професор Гарвардського університету Григорій Грабович та Голова Держкомархіву України професор, доктор історичних наук Геннадій Боряк.

Конференція розпочнеться 2 вересня з урочистого відкриття в бібліотеці Центрального державного архіву громадських об’єднань України (колишній Архів ЦК Компартії України) за адресою: вул. Кутузова, 8 о 18.00.
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