השותפות האקדמית
הבין-אוניברסיטאית

The Israeli Inter-University
Academic Partnership

ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

in Russian and East European Studies

הכנס השנתי השלישי לחוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה
03:33 – 9:03

ברכות:

יו"ר – מוטי זלקין ,המחלקה להיסטוריה של עם ישראל ,אוניברסיטת בן גוריון
דיויד ניומן ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,אוניברסיטת בן גוריון
חיים היימס ,ראש המחלקה להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת בן גוריון

00:01 - 03:33

מושב ראשון :יהדות מזרח אירופה ,ציונות וארץ
ישראל

יו"ר – איריס רחמימוב ,אוניברסיטת תל אביב
Daniel Rosenthal, Haifa University
Carmel in the Shtetl: Palestinian Wine and the Marketing of Zionist
Ideology in Eastern Europe, 1895-1939
Agnieszka Karczewska, The John Paul II Catholic University of
Lublin
Zionism in the Jewish Periodical for Children on the basis of Lviv’s
)“The Children’s and Youth’s Moment” (1925-1937

00:03 - 00:01

הפסקת קפה

13:20 – 00:03

מושב שני' :מחוץ'' ,ליד' ו'בתוך' המרחב
הסובייטי

יו"ר – דמיטרי שומסקי ,האוניברסיטה העברית
Timur Saitov, Tel Aviv University
Entertainment Entrepreneurship by the White Russians in Istanbul
Andrea Borelli, University of Florence
Eugene Varga and Ideological Legitimation of the Soviet – Western
)Collaboration in the Stalin Era (1943–1948
רפי צירקין סדן ,האוניברסיטה העברית
כתבי יד לא נשרפים! הם הופכים לתסריטים“ :האמן ומרגריטה” על המסך

מרקוס זילבר ,יו"ר ועדת ההיגוי של השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה
ומזרח אירופה ,החוג להיסטוריה של עם ישראל ,ראש החוג ללימודים רב-
תחומיים ,אוניברסיטת חיפה

04:03 - 00:03

הפסקת צהריים

01:41 - 04:03

מושב שלישי :יהודים ולא יהודים במזרח אירופה
 -מן המדינה הקוזקית ועד זיכרון השואה

יו"ר – מרקוס זילבר ,אוניברסיטת חיפה
אולג ז'ידקוב ,אוניברסיטת בן גוריון
מדיניות "יהודית" במדינה הקוזקית 4411-4411
)Nicolas Dreyer, University of St. Andrews (2011
Post-Soviet Remembrance of the Shoah – the Russian and
Ukrainian Case

06:33 - 01:41

הפסקת קפה

01:01 – 06:33

מושב רביעי :החיפוש אחר חברה מודרנית
חדשה במזרח אירופה של המאה העשרים

יו"ר – אוריאל גלמן ,אוניברסיטת בר אילן
חן מור וקארינה לינצקי ,האוניברסיטה העברית
קומונלקה (הדירה המשותפת) הארכיטקטורה של סוגיית הדיור הסובייטית
Aleksandra Jakubczak, The Hebrew University of Jerusalem
Poles and Jews in the Common Fight for Modern Society’s Moral
Improvement in the Kingdom of Poland

יום שני 0 ,ביוני  ,5301י"ד בסיוון ,01:33 - 9:03 ,התכנסות ב9:01-
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי ,אולם "דקל"

