Відкриття виставки
«Зневажений геноцид». Доля ромів у зоні німецької окупації України
під час Другої світової війни (1941‐1944)
та методичний семінар для викладачів по роботі з виставкою
м. Луцьк, Волинський краєзнавчий музей
13 вересня 2019 р.
Програма семінару

10.00 – 10.30 Реєстрація учасників семінару. Відкриття семінару для викладачів до виставки
«Зневажений геноцид». Доля ромів у зоні німецької окупації України під час
Другої світової війни, 1941‐1944
Волинський краєзнавчий музей
10.30 – 11.00 Початок роботи семінару.
Привітання. Знайомство з виставкою. Цілі та завдання виставки.
11.00 – 12.00 Геноцид ромів як загальноєвропейське явище та його расово‐ідеологічне
підґрунтя у нацистській Німеччині. Теоретичне заняття. Михайло Тяглий, УЦВІГ
12.00 – 12.15 Кава‐брейк
12.15 – 13.00 Ознайомлення учасників семінару з виставкою. Складові виставкового наративу.
Практичне заняття. Тетяна Сторожко, УЦВІГ
13.00 – 13.45 Обідня перерва
13.45 – 14.45 Втілення політики геноциду в окупованій Україні: загальні риси та регіональні
особливості. Теоретичне заняття. Михайло Тяглий, УЦВІГ
14.45 – 15.30 Алгоритми роботи з виставкою і питання для роботи з учнями.
Практичне заняття. Тетяна Сторожко, УЦВІГ
15.30 – 16.00 Обговорення напрямів та можливих складнощів при роботі учнів з виставкою.
Напрями подальшої співпраці.
Дискусія. Михайло Тяглий, Тетяна Сторожко, УЦВІГ.
(див. зворот).

Програма відкриття виставки

16.00 – 16.30 Урочисте відкриття виставки. Волинський краєзнавчий музей
Ведуча Іраїда Майданець
Виступи:
‐ Михайло Тяглий, представник групи виконавців проекту, науковий співробітник
Українського центру вивчення історії Голокосту (Київ).
‐ Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею.
‐ Тетяна Логвінюк, голова ГО «Терне Рома».
‐ Оксана Сущук, голова Волинської обласної організації Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури.
‐ Галина Сіладі, ромська поетеса.
16.30 – 17.30 Історичний огляд. Доля ромів України за часів нацистської окупації: що означає
«зневажений геноцид» та чи засвоєні його уроки?
Михайло Тяглий, науковий співробітник УЦВІГ (Київ)
Виступ представника ромської громади, члена родини ромів, які пережили
геноцид. Чому важливо пам’ятати про трагічну долю ромів часів нацизму?
Федір Стоянович (Луцьк).

Спонсори проекту

