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dabartyje...
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Rüseno

-

-

istorija, kaip joks kitas mokslas, yra artimas 

-

teorinius bei metodologinius pagrindus IAA
gavo ir iš Rüseno. Beje, itin svarbius konceptus, 

Pierre Nora
les lieux 

de mémoire
-

ti, panašius klausimus ima svarstyti olandai ir 
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ymus

-
tuvos (su Vilniumi) ir Baltarusijos (su Gardinu) 

-
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je, su paskaitomis nuolat lankytasi Lenkijoje, 

Baltarusijoje. 
Taigi, Lietuva, Ukraina, Lenkija ir Baltarusija 
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koncepcijos pamatinis teiginys byloja, kad Lenki-
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viai bendrauti su rusais, tuo pat metu padedant 
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Filiuškinas, o jam referavo doc. dr. Antanas 
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sijos istorikai – prof. 

Dmitrijus
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lius orientyrus, kaip reikia elgtis Ukrainos, Len-

-
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jinius partnerius, kurie esmingai prisideda prie IAA
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prof. Raimundo 
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-

torijos instituto direktoriaus profesoriaus Alvydo 
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nepaisant šio pavojaus
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Alfredas Bumblauskas:
nuveikta per pirmuosius IAA gyvavimo metus, 

-
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prof. Feliksas Šabuldo iš Ukrainos, prof. as
as ir prof. Janas Ostrowskis iš Lenkijos, 

prof. 

Lopata, k  išmokti 
. Vie-

virtualaus 
archyvo Vilniuje darbus.
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-
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elitui pastaruoju metu labai aktualias problemas, 

-
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