60
יד ושם

60

לאומי-המכון הבין
לחקר השואה

The International Institute
for Holocaust Researchy

1953-2013

YAD VASHEM

1953-2013

יד ושם

YAD VASHEM

יום עיון

Day Symposium

מגמות חדשות בחקר תקופת
השואה ברומניה והנצחתה

New Trends In The Research of
the Holocaust in Romania and its
Memoralization

2013  במאי12 | ג’ בסיון תשע”ג

12 May 2013

יום העיון מתקיים בתמיכתה
האדיבה של קרן גוטוירט

The symposium is taking place with the
generous support of the Gutwirth Family Fund

יום העיון יתקיים בשפות העברית
והאנגלית עם תרגום סימולטני

The symposium will be held in Hebrew and
English with simultaneous translation

Sunday, 12 May 2013
Constantiner Lecture Hall, The International School for
Holocaust Studies, Yad Vashem, Har Hazikaron, Jerusalem
09:00-09:30

Gathering

09:30-10:00

Opening Session

Greetings:
Prof. Dan Michman, Head of The International
		
Institute for Holocaust Research and Incumbent of
		
the John Najmann Chair of Holocaust Studies, Yad
		
Vashem; Bar-IIan University
		Mrs. Colette Avital, Head of the Center of
		
Organizations of Holocaust Survivors in Israel
		H.E. Mr. Edward Iosiper, Romanian Ambassador
		
to the State of Israel
ˇ Director, Romanian Cultural
		Ms. Gina Pana,
		
Institute, Tel Aviv
		
Dr. Alexandru Florian, General Director, The
		
“Elie Wiesel” National Institute for the Study of
		
Holocaust in Romania, Romania
10:00-11:00

First Session

Chair:		
Dr. Raphael Vago, Tel Aviv University
		Prof. Michael Shafir, Prof. Ameritus, Babes
		
Bolyai University, Romania
		HoloGulag: History, Memory and Myth in the
		
Holocaust-Gulag Competitive Martyrology
		Dr. Alexander Avraham, Director of the Hall of
		Names, Yad Vashem
		Holocaust victims’ commemoration in Israel 		
Romanian Jews and Pages of Testimony
11:00-11:30

Break

11:30-13:30

Second Session

Chair: 		
Dr. Raphael Vago, Tel Aviv University
		Dr. Adina Babes,
‚ Researcher, The “Elie Wiesel”
		
National Institute for the Study of Holocaust in
		Romania, Romania
		Romanian Jewish Emigration in the 1940’s
		Mr. Alexandru Climescu, Researcher, The “Elie
		
Wiesel” National Institute for the Study of
		
Holocaust in Romania, Romania
		Competing Public Memories of the Holocaust in
		Romania
		Dr. Ana Barbulescu,
Researcher, The “Elie Wiesel”
ˇ
		
National Institute for the Study of Holocaust in
		Romania, Romania
		“Forgotten vs. Recollected Past”: Divergent
		
Ways of Remembering the Holocaust in Post
		
communist Romanian Textbooks
Dr. Radu Ioanid , United States Holocaust
Debate &
		Memorial
Museum
Closing
Remarks:

2013  במאי12 , ג’ בסיון תשע”ג,יתקיים ביום ראשון
 יד ושם,לאומי להוראת השואה- בביה”ס הבין,באולם קנסטנטינר
 ירושלים,הר הזיכרון
התכנסות

09:30-09:00

מושב פתיחה

10:00-09:30

לאומי לחקר- ראש המכון הבין,פרופ’ דן מכמן
השואה והמופקד על הקתדרה לחקר השואה
אילן- יד ושם; אוניברסיטת בר,ע“ש ג‘ון ניימן
 יו“ר מרכז הארגונים של ניצולי,גב‘ קולט אביטל
השואה בישראל
 שגריר רומניה בישראל,מר אדוארד יוסיפר
, מנהלת המכון הרומני לתרבות,גב‘ גינה פאנה
תל אביב
 מנכ“ל המכון הלאומי,ד“ר אלקסנדרו פלוריאן
 רומניה,לחקר השואה ברומניה – ע“ש אלי ויזל

		
:ברכות
		
		
		
		
		
		
		
		
		

מושב ראשון

11:00-10:00

אביב- אוניברסיטת תל,ד“ר רפאל ואגו
, פרופ‘ אמריטוס,פרופ’ מיכאל שפיר
 רומניה,בולאי-אוניברסיטת באבש
 זיכרון ומיתוס בתחרות, היסטוריה:הולוגולאג
גולאג-המרטירולוגית שואה
 יד ושם, מנהל היכל השמות,ד“ר אלכסנדר אברהם
הנצחת קורבנות השואה בישראל – דפי העד
של יהודי רומניה

		
:יו”ר
		
		
		
		
		
		
		

הפסקה

11:30-11:00

מושב שני

13:30-11:30

אביב- אוניברסיטת תל,ד”ר רפאל ואגו
 המכון הלאומי, חוקרת,ד“ר עדינה באבש
 רומניה,לחקר השואה ברומניה – ע“ש אלי ויזל
הגירת יהודי רומניה בשנות הארבעים
 המכון הלאומי, חוקר,מר אלקסנדרו קלימסקו
 רומניה,לחקר השואה ברומניה – ע”ש אלי ויזל
תחרות בזיכרון הציבורי של שואת יהודי רומניה
 המכון הלאומי, חוקרת,ד“ר אנה ברבולסקו
 רומניה,לחקר השואה ברומניה – ע“ש אלי ויזל
 דרכים מסתעפות של:שכחה מול זכרון העבר
קומוניסטי-זיכרון השואה בספר הלימוד הפוסט
““שכחה מול זיכרון העבר

		
:יו”ר
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

 מוזאון השואה בוושינגטון, ד“ר ראדו יואניד:דיונים ודברי סיכום

