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2020 m. rugsėjo 11-12 d., Nida
Jau per pirmąjį Nidos forumą, skirtą tam, ką pavadinome „Europos migrena“, savaime ėmė
aiškėti, kad, greta kitų Europos problemų, svarbią reikšmę turėjo ir turi siena, kuri, gavus
statybos leidimą Potsdame ir Jaltoje, buvo įrengta nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Apie tai,
ką toks Europos padalijimas reiškė vienoje ir kitoje sienos pusėje likusioms tautoms ir
valstybėms, kalbėjome antrajam Nidos forume.
Tačiau prieš tris dešimtmečius tą sieną Rytų ir Vidurio Europos tautoms pavyko nugriauti.
Tai buvo didžių įvykių, didžių vilčių ir didžių iliuzijų metas. Vakarinėje Europos dalyje
radosi viltis kad Šaltasis karas (gal net pati istorija) dabar pasibaigusi ir galima svajoti kone
apie amžiną taiką. Panašu, kad ši viltis buvo iliuzija. Į Rytus nuo buvusios sienos svajota,
kad atgavusios laisvę tautos be didelių vargų pereis iš totalitarinių režimų kalėjimo į laisvės
gyvenimą. Čia iliuzijų irgi nestigo. Vienaip ar kitaip, tai buvo įvykiai ir procesai,
neabejotinai paveikę visą tolimesnę Europos raidą. Apie juos kviečiame pasikalbėti
trečiajame Nidos forume, vykstančiame ir vėl didelių iššūkių – COVID-19 pandemijos ir
naujos ūkio krizės fone.
Todėl ir kviečiame apie tai pasikalbėti trečiajame Nidos forume 2020 m. rugsėjo 11-12
dienomis. Manome, kad svarbiau yra kalbėti ne apie istorinius faktus, kurie visiems gerai
žinomi, o apie tai, kaip tie faktai veikė ar tebeveikia mūsų dvasią.
Pagrindinis projekto tikslas - puoselėti įvairių Europos šalių intelektualų bendravimą ir
didinti Lietuvos piliečių domėjimąsi tarptautine politika.
Projekto adresatas - renginys planuojamas viešas ir prieinamas visiems, kas domisi šia
problematika. Pagrindinė auditorija būtų 20-30 magistrantūros ar doktorantūros studentų iš
įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų.
Šiame forume jau sutiko dalyvauti:
Marc Crepon, Prancūzijos akademikas ir filosofas
Klaus Naumann, buvęs NATO karinio komiteto pirmininkas (DE)
Aleksandras Abišala, fizikos ir matematikos mokslų daktaras, signataras
Albinas Januška, Lietuvos diplomatas, signataras.
Nerijus Šepetys, istorikas

VšĮ Thomo Manno kultūros centras, kviesdamas dalyvauti forume, siūlo apgyvendinimą ir
maitinimą Nidoje renginio metu rugsėjo 10-13 dienomis.
Dalyvio mokestis: 30,00 EUR
Kviečiame registruotis į renginį iki 2020 m. rugpjūčio 01 d. adresu:
nidosforumas@gmail.com
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Motuzienė, telef. +370 684 73329
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