יד ושם

Яд Вашем

רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

 יד ושם,לאומי לחקר השואה-המכון הבין
המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת השואה

Международный институт исследования Шоа (Холокоста)

יום עיון לרגל ההוצאה לאור של

Презентация сборника
«Яд Вашем – Исследования»
на русском языке (том 1 и 2)

 קובץ מחקרים- יד ושם
)כרך ראשון ושני( בשפה הרוסית

"קובץ המחקרים ראה אור הודות לתמיכתה של קרן "ג'נסיס
 וכולל מאמרים של חוקרים מובילים בנושא,בישראל
השואה בברית המועצות

Центр изучения истории советских евреев в годы Шоа
(Холокоста)

Сборник издан благодаря поддержке фонда «Генезис» в
Израиле и включает статьи ведущих исследователей темы
Шоа (Холокоста) на территории Советского Союза.

קובץ זה הוא ראשון מסוגו
ויתן מענה הן לחוקרים והן לקהל הרחב

На русском языке подобный сборник издается впервые и
будет полезен как исследователям, так и всем, кто
интересуется темой Шоа.

הזמנה

Приглашение

הנכם מוזמנים
 קובץ מחקרים- להשקת שני כרכים של יד ושם
שראו אור בשפה הרוסית

Мы рады пригласить Вас на презентацию
сборника
«Яд Вашем – исследования» (том 1 и 2)
на русском языке

12:00  בשעה,2011  בינואר5 -יום העיון יתקיים ב
באולם ההרצאות של בית הספר ביד ושם
 ירושלים,הר הזיכרון

Презентация книг состоится 5 января 2011
года в 12 часов дня в лекционном зале школы
мемориала Яд Вашем

:דברי פתיחה
 יו"ר הנהלת יד ושם,מר אבנר שלו
 מנכ"ל קרן ג'נסיס בישראל,גב' סאנה בריטבסקי
:יו"ר המושב
 מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי,ד"ר ארקדי זלצר
 יד ושם,המועצות בתקופת השואה-ברית
:הרצאות
 העורך הראשי של,ד"ר דויד זילברקלנג
 יד ושם," קובץ מחקרים- "יד ושם
על המאמרים בקובץ
, עורך הקובץ בשפה הרוסית,מר דניאל רומנובסקי
האוניברסיטה העברית
גישות היסטוריוגרפיות שונות והמחקר על השואה
בברית המועצות
 גשרי תרבות, הוצאה לאור,ד"ר מיכאל גרינברג
פרסום ושיווק קובץ המחקרים ברוסית
, מומחית בכירה לענייני בריה"מ לשעבר,גב' מאשה יונין
ארכיון יד ושם
תיעוד חדש בארכיון יד ושם על יהודי ברית המועצות
לשעבר

Приветствия:
Авнер Шалев, председатель Совета директоров
мемориала Яд Вашем
Сана (Александра) Бритавская, исполнительный
директор фонда «Генезис» в Израиле
Ведущий:
Д-р Аркадий Зельцер, директор Центра
изучения истории советских евреев в годы Шоа
(Холокоста), Яд Вашем
Выступления:
Д-р Дэвид Зильберкланг, главный редактор
сборника «Яд Вашем – Исследования» (на
иврите и на английском языке)
Обзор статей сборника
Даниэль Романовский, редактор сборника
«Яд Вашем – Исследования» на русском языке
Различные историографические подходы к
изучению истории Шоа в Советском Союзе
Д-р Михаил Гринберг, Издательство «Мосты
культуры»
Распространение и продажа сборников в
странах СНГ и Европейского Союза
Маша Ионина, ведущий специалист по
документам из архивов бывшего Советского
Союза, Архив мемориала Яд Вашем
Редкие документы из архивов бывшего
Советского Союза

