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ПОРЯДОК РОБОТИ

10-00 – 10-30 – Реєстрація учасників, Зал засідань Вченої
ради,

4

поверх

(Головний

корпус

ХНУ

В. Н. Каразіна)
10-40 – 13-00 – Відкриття круглого столу
Привітання учасників
Ранкове засідання
13-00 – 13-30 – Кава-брейк
13-40 – 16-00 – Заключне засідання
РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛУ:
доповідь – до 25 хвилин
обговорення – до 15 хвилин.
Робочі мови: українська, російська, англійська

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
Модератори – Радченко Юрій,
Харченко Артем

імені

Бондар

К.

(Східноукраїнська

філія

Міжнародного

Соломонового університету, к.ф.н., доц.) – "Иудаика в поисках
реальности".
Подольський

А.

(Український

центр

вивчення

історії

Голокосту, к.і.н., директор) "Сучасна історіографія історії
Голокосту в Україні: проблеми та перспективи".
Кальніцька Н. (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, к.і.н., доц.), Стефанова Є. (Луганський
національний

університет

ім.

Тараса

Шевченка,

студ.)

–

"К вопросу о происхождении караимов".
Скиданова

А.

(Харківський

національний

університет

імені В.Н. Каразіна, к.і.н., викладач) – "Торгівля єврейського
населення в Харківській губернії (друга половина XIX –
початок XX ст.)".
Кругляк

М.

(Житомирський

державний

технологічний

університет, к.і.н., викладач) – "Міжнаціональні стосунки в
середовищі

студентства

підросійської

України

другої

половини ХІХ – початку ХХ ст. (до питання про поширення
антисемітизму серед молоді)".
Гаухман М. (Луганський національний університет імені
Т. Г. Шевченка,

асп.)

–

"Становлення

українського

національного проекту на Правобережній Україні (1903–
1905 рр.)".

Булгакова О. (Інститут історії України НАН України, м.н.с.) –
"Роман

Корогодський

–

культуролог,

мемуарист,

шістдесятник єврейського походження".
Чеботарьов

О.

(Харківський

національний

університет

імені В.Н. Каразіна, студ.) "До питання про контакти діячів
Старої громади з єврейською інтелігенцією".
Абакумова

А.

міжкультурних

(Центр

взаємин,

вивчення

директор)

міжетнічних
–

та

"Воспоминания

переживших Холокост в Украине: попытка анализа".
Дворкін
"Харківський

І.

(Національний

політехнічний

технічний

інститут",

к.і.н.,

університет
викладач)

"Українські євреї ХІХ ст. в сучасних узагальнюючих працях з
історії України".
Радченко

Ю.

імені В.Н. Каразіна,

(Харківський
асп.)

–

національний

"Пособники

в

університет

уничтожении:

городское самоуправление и Холокост в Харькове» (19411942)".
Харченко

А.

(Національний

технічний

університет

"Харківський політехнічний інститут", аспірант) – "З життя
єврейської громади Харкова другої половини XIX ст. "
Коваль

О.

(Центр

сходознавства

ХДАДМ,

Харківське

художнє училище, ст. викладач) – "Перспективы арт-иудаики в
Харькове и в Украине".

Винокуров

І.

імені В.Н. Каразіна,

(Харківський
студ.)

національний

"Антисемитский

університет
компонент

репрезентаций России в пропаганде ІІ Речи Посполитой
периода польско-советской войны (1919 - 1920) ".

