
 ב"פתש – סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה

 בפורמט היברידי/ZOOM-במתקיים , (הרצאות בכל מפגש 0) 02:22-00:22ימי א 

 הערות נושא ההרצאה שם המרצה תאריך

  -מפגש מבוא  דינה מויאל  /7107
 היסטוריה והיסטוריוגרפיה של מזרח אירופה

מיועד  -מפגש היברידי 
לתלמידים הרשומים 

 לקורס

7107/ Dina Fainberg, 
City University of London 

Cold War Correspondents:   
Soviet and American Reporters on the Ideological 

Frontlines 

 

71077 Polly Jones, 
 University of Oxford 

'Exclusion, Marginality, Migration: the "101st 
kilometre" and Soviet spatial practices from Stalin to 

Gorbachev' 

 

71077 

 

 , גור אלרואי
 אוניברסיטת חיפה

אנדריי דיון בתרגום העברי של : תחום המושב וההגירה ממנו
( בעריכת גור אלרואי) בתחום מושבם של היהודיםסובוטין 

 לארץ ישראלמתחום המושב ההגירה על  – ארץ מקלט-בו

 אירוע ספר

71071 

 

Gabor Kadar, 
Central European 

University 

"The Holocaust in Hungary: Historiography and 

Remembrance" 

 

 ,חיליק וייצמן 71071
 אוניברסיטת בר אילן

מפגשים ראשונים בין יהודים לשכניהם עם  :חשבון פתוח"
 "ובלרוס, אוקראינה, תום מלחמת העולם השניה בפולין

 

 ,בסקי'דינה ברדיצ 107
 אוניברסיטת תל אביב

 "מיכאיל בחטין בין הזמן ההיסטורי לזמן הגדול"
 

107 Dani Kranz, Ben Gurion 
University 

Tiers of Eastern Europeanness: Heterogeneous self-
perceptions and German attitudes to Migrants from 
Eastern Europe after 1990  

 

 חופשת סמסטר  
 

האוניברסיטה , לוין דימירול 1101
 בן גוריון' העברית ואונ

עשוי לסייע בניתוח ההיסטוריה   Frontier Jewsהאם המושג
 ? היהודית

 

1101 TBA  
 

 7661-7661, פליטים יהודים במזרח אירופה: אחרי הפרעות אדם טלר /110
 

110/ Stephen Naron, 
Fortunoff Archive 

Learning From Those Who Were There: An 
Introduction to the Fortunoff Archive 

 סדנת ארכיון

 ,יעקב רואי /70
 אוניברסיטת תל אביב 

The bleeding Wound: The Soviet-Afghan War and 
the Collapse of the Soviet System 

 אירוע ספר

70/ Jan Grabowski,  
University of Ottawa 

Holocaust in Poland: New Questions and New 
Sources 

 

120/ Michele Rivkin-Fish, 
University of North 
Carolina, Chapel Hill 

Unmaking Russia’s Abortion Culture: 
Aspirations for a Liberal Biopolitics 

 

120/ Veljko Vujacic, 
Oberlin College 

Nationalism, Myth and the State in Russia and 
Serbia: Antecedents of the Dissolution of the USSR 
and Yugoslavia 

 



 


