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Організатори запрошують до участі у конференції дослідниць та дослідників єврейської 
історії та культури на українських землях в домодерний та модерний періоди, а також 
сучасних єврейських спільнот. Вітаються заявки від аспіранток/ів та Ph.D. студенток/ів. 

Конференція традиційно є майданчиком для дискусій між дослідницями/ками 
єврейських студії та суміжних дисциплін. Цьогоріч важливою темою для обговорення 
стане історія євреїв Нижнього Подніпров’я, Приазов'я, Причорномор'я та Кримського 
півострову. 

Конференція охопить наступні теми: 

• Ранньомодерні та модерні єврейські громади у Центрально-Східній Європі;
• Релігійне життя, культури та мови євреїв у Центрально-Східній Європі;
• Відносини євреїв з українцями та іншими оточуючими спільнотами;
• “Вихід з гетто”: шляхи інтеграції/емансипації єврейських громад в імперські
суспільства;
• Мобільність та міграція єврейського населення;
• Українські євреї в часи воєн та революцій;
• Модерне політичне життя та участь євреїв у національних проектах Центрально-
Східної Європи, єврейські політики та сіонізм;
• Стосунки між ашкеназькими євреями та караїмами, кримчаками і суботниками;



• Політичні, ідентичнісні та культурні вибори євреїв в міжвоєнній Східній Європі;
• Друга світова війна та Голокост;
• Євреї у повоєнній Центрально-Східній Європі;
• Євреї в незалежній Україні та діаспорах;
• Підходи та методи дослідження історії євреїв на українських землях.

Розвідки з інших тем також вітаються. 

Для участі у конференції необхідно надіслати до 25 червня 2021 р. на електронну 
адресу ethnickh@gmail.com наступні документи: 

• Академічне резюме (CV) (до 3 сторінок);
• Анотацію доповіді (200-300 слів);
• Мотиваційний лист (до 1 сторінки).

Результати відбору будуть повідомлені до кінця червня 2021 року. 

Організатори забезпечують проживання та часткове харчування учасниць/ків 
конференції. Також, можливе покриття транспортних витрат. Про необхідність 
відшкодування транспортних витрат учасники повинні повідомити організаторів 
завчасно. 

Організатори: 

• Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи (Україна);
• Кафедра історії та археології Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького (Україна);
• Центр урядування та культури в Європі Санкт Галленського університету
(Швейцарія);
• Центр Леоніда Невзліна з вивчення російського та східноєвропейського єврейства
Єврейського університету в Єрусалимі (Ізраїль).

Контакти організаторів: 
Електронна пошта: ethnickh@gmail.com 
Телефони: +38(097)543-53-64 (Артем Харченко),  +38(099)025-97-05 (Юрій Радченко). 
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