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 הערות נושא ההרצאה שם המרצה תאריך
  היסטוריה והיסטוריוגרפיה של מזרח אירופה  דינה מויאל 01100

בר אילן ' אונ,  אלכס ולדמן 01100
 בן גוריון ' ואונ

בעיות משמעת: אי-ציות ואקטיביזם בבתי הספר 
 התיכוניים באימפריה הרוסית של שלהי המאה ה-01

 

 ,דימה שומסקי /810
 האוניברסיטה העברית

Beyond the Nation-State: The Zionist Political 
Imagination from Pinsker to Ben-Gurion 

ערב מיוחד לציון 
 פרסום הספרים

האוניברסיטה , חנן חריף /810
 העברית

 הפנייה מזרחה בהגות הציונית: אנשים אחים אנחנו

//10/ 
Andrei Zorin, 

University of Oxford 
"The Basic Myths of Russian Culture"  

 

//10/ Alexander Etkind, 
European University 

Institute 

"A Natural History of Evil. Postcolonial and 
Postsocialist Approach" 

 

0/10 Daniel Orlovsky, 
Southern Methodist 

University 

"The Russian Provisional Government after the 
Centennial"  

 

 דינה מויאל 0/10

 ורה קפלן

אירועי פברואר : לשרוד את המהפכה, לשפוט את הצאר
ברוסיה 0101  

 

  חופשת סמסטר  

, המרכזי של תולדות העם היהודיביקור בארכיון  יום שלם –סדנת ארכיונים  /011
 הספריה הלאומית ירושלים

 

 ,רבקה ברוט /1//

 אוניברסיטת תל אביב

 ארוע ספר "הקאפו היהודי במשפט: באזור האפור"

//1/ 

 

Nancy Sinkoff, 

Rutgers University 

, and the Making of the tYidishkay ,Holocaust
)1990-Historian Lucy S. Dawidowicz (1915 

 ארוע ספר

  ברית המועצות והיחס לישראל והציונות נתי קנטורוביץ /21/

הלאומיות והכנסיה הרוסית בשלהי התקופה  סופי קוצר /21/
 הסובייטית

 

//11 Wendy Goldman, 
Carnegie Mellon 

University 

"Fortress Dark and Stern:  Life, Labor and 
Loyalty on the Soviet Home Front during World 
War II" 

 

//11 Adam Teller, Brown 
University 

Jewish -the Surviving Souls": The Polish Rescue"
  Seventeenth Century-Refugee Crisis of the mid 

 

0/12 Veljko Vujacic, 

Oberlin College and 
Conservatory 

Nationalism, Myth, and the State in Russia and 
Serbia: Antecedents of the Dissolution of the 
Soviet Union and Yugoslavia. 

הרצאות שתשולבנה 
כנס החוקרים "ב

השנתי של " הצעירים
התוכנית בלימודי 

 ,Sylvia Sztern 0/12 מזרח אירופה

Hebrew University 

Railroads to Democracy; Individualism, Rationalism 
, and Literacy - The Challenge to Autocracy in Late 
Imperial Russia 



 


