
עוד קולות חדשים: הכנס השנתי השני לחוקרים צעירים 
בתחומי רוסיה ומזרח אירופה 

התכנסות9:00

דר' מרקוס זילבר, יו"ר ועדת ההיגוי של השותפות, ברכות: 9:15
אוניברסיטת חיפה

9:30 - 11:15 מושב ראשון  - יהודים במזרח אירופה: מבט פנימי

יו"'ר: פרופ' מוטי זלקין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

איליה וובשין (אוניברסיטת חיפה):
השפעת פעילותו הכלכלית של יוזל גינצבורג בשנות ה-50 של המאה ה-19 

על מעמדם של יהודי רוסיה, ועל היחסים בין יהודים ללא-יהודים
בוריס טרנופולסקי  (אוניברסיטת חיפה)

סוגי ערים בתחום המושב באימפריה הרוסית המאוחרת: דיון מתודולוגי

יוליה רוסקובה (האוניברסיטה העברית)
פרזנטציה: המבנה הכללי של החכירה היהודית באחוזות הפרטיות במחוז 

לוצק של ממלכת פולין-ליטא בשנים :1647-1569

11:30 - 13:00 מושב שני  - משבר המודרנה ברוסיה האימפריאלית

יו"ר: דר' איריס רחמימוב, אוניברסיטת תל אביב

אלכס ולדמן (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
אינטליגנציה יהודית-רוסית בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20: 

המשגה בין גילוי לכיסוי 
סטניסלב רפניצקי (אוניברסיטת בר-אילן)

 II-תופעת ההקצנה של הליברליזם הרוסי בתקופתו של אלכסנדר ה
אינה שטקסר (אוניברסיטת תל אביב)

אנרכיסטים מאודסה ושוד רכבת אקספרס בספטמבר-1907

13:00 - 14:30 הפסקת צהריים

יום שני 3.3.2014, א' באדר ב' 18:30-9:00 
המצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, מגדל אשכול, קומה 30, אוניברסיטת חיפה

 

14:30 - 15:45 מושב שלישי  -  מפגש בין יהודים ללא יהודים במזרח אירופה

יו"ר: דר' יונתן דקל חן, האוניברסיטה העברית
דניאלה אוזצקי-שטרן (אוניברסיטת חיפה)

הפרטיזנים היהודים ביערות ליטא בתקופת השואה

ענת ואתורי (אוניברסיטת תל אביב)
מעבר לתיאולוגיה: מפגשים בין יהודים לפרוטסטנטים בקראקוב 

בעת החדשה המוקדמת

אנה קוויליץ' (בלומינגטון, אינדיאנה)
Returning Home: Jewish Families in the Transcarpathian 
Region in the Aftermath of WWII

גלי דרוקר (האוניברסיטה העברית)
פרזנטציה: תרומת ספרי היזכור לגיבוש זהות יהודית לאומית

16:00 - 17:45 מושב רביעי  - המרחב הפוסט – סובייטי

יו"ר: פרופ' לריסה פיאלקובה, אוניברסיטת חיפה

(INSS-אוניברסיטת בר אילן ו) אולנה באגנו
תפוצות של יהודים יוצאי ברה"מ לשעבר באוקראינה, גרמניה, ישראל, 

רוסיה וארה"ב בשנות ה-2000: ארגונים ואליטות

מרינה פולבוי (אוניברסיטת חיפה)
הגירת יהודים ויוונים מבריה"מ וארצות חבר העמים לישראל וליוון בין סוף 

המאה ה-20 לתחילת המאה ה-21: מחקר השוואתי

לאה דוד (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
טראומה בשרות המדינה: עיצוב מחדש של זיכרונותיהם של יוצאי 

מלחמות שנות ה-90 בסרביה

18:00 פרופ' משה רוסמן, אוניברסיטת בר אילן: הערות סיכום

הפקולטה למדעי הרוח


