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Ніколай Бєссонов – літератор, публіцист, художник (Москва, 
Росія). Сфера дослідницьких інтересів – циганознавство, історія афро-
американців.

Антон Вейсс-Вендт – доктор наук з історії, старший науко-
вий співробітник Центру вивчення Голокосту та релігійних мен-
шин (Осло, Норвегія). Сфера дослідницьких інтересів – порівняль-
не вивчення геноциду, Голокост в країнах Балтії, нацистська анти-
ромська політика.

Вольфганг Віпперманн – професор, доктор наук з історії, викла-
дач кафедри нової історії Інституту Ф. Майнеке Вільного університету 
(Берлін, Німеччина). Сфера дослідницьких інтересів – історія фашизму, 
тоталітаризму, бонапартизму, антисемітизму та антиромізму.

Олександр Войтенко – вчитель історії гімназії м. Гадяч, тренер 
з громадянської освіти Асоціації викладачів історії та суспільних дис-
циплін «Нова Доба» (Гадяч, Україна). Сфера дослідницьких інтересів –  
виховання толерантності та поваги до прав людини, методика викладан-
ня суспільних дисциплін, зокрема історії Голокосту.

Наталія Зіневич – кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник відділу пам’яток духовної культури Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України 
(Київ, Україна). Сфера дослідницьких інтересів – циганознавство, істо-
ріографія, джерелознавство, етнологія, локальна історія.

Олександр Круглов – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії Національного університету радіоелектроніки 
(Харків, Україна). Сфера дослідницьких інтересів – історія Голокосту 
на території СРСР.
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Анна Ленчовська – координатор в Україні Інституту візуальної 
історії та освіти «Фонд Шоа» університету Південної Каліфорнії. Сфера 
дослідницьких інтересів – психологія міжкультурних відносин, форму-
вання толерантності у підлітків, психологія викладання трагічних і сен-
ситивних тем підліткам, конфліктологія.

Євгенія Навроцька – редактор газети «Романі Яг» (видан-
ня Закарпатського культурно-просвітнього товариства «Романі Яг»)
(Ужгород, Україна). Сфера дослідницьких інтересів – ромологія.

Май Панчук – доктор історичних наук, професор, завідувач від-
ділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (Київ, Україна). Сфера дослід-
ницьких інтересів – етнополітологія, історія.

Андрій Портнов – кандидат історичних наук, головний редактор 
наукового часопису «Україна модерна» (Київ, Україна). Сфера дослід-
ницьких інтересів – історіографія, політика пам’яті, історія геноцидів.

Алєксандр Фрідман – науковий співробітник кафедри істо-
рії Східної Європи університету ім. Рупрєхта і Карла (Гайдельберг, 
Німеччина). Сфера дослідницьких інтересів – історія Білорусії, СРСР, 
Росії, Східної Європи, Держави Ізраїль, єврейської емансипації, 
націонал-соціалізму.

InformatIon about contrIbutors

Nikolay Bessonov: independent journalist, man of letters, painter 
(Moscow, Russia). Area of studies: history of the Gypsies, history of Afro-
Americans.

Alexander Friedman: research associate at the Seminar für 
Osteuropäische Geschichte at the Ruprecht-Karls-Universität (Heidelberg, 
Germany). Area of studies: history of Belarus, USSR, Russia, Eastern 
Europe, and Israel; Jewish emancipation; National-Socialism.

Oleksandr Kruglov: kandydat philosophskikh nauk, assistant pro-
fessor at the philosophy department of the National Radio Electronics 
University (Kharkiv, Ukraine). Area of studies: history of the Holocaust on 
the territory of the USSR.
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Anna Lenchovska: coordinator in Ukraine of the Shoah Foundation 
Institute for Visual History and Education of the University of Southern 
California. Area of studies: psychology of intercultural relations, tolerance 
formation in adolescents, psychology of tragic and sensitive topics teach-
ing for teenagers, conflict studies. 

Evheniya Navrotska: editor-in-chief of the «Romani Iag» newspaper 
(publication of the Transcarpathian cultural-educational society «Romani 
Iag» (Uzhgorod, Ukraine). Area of studies: Romani history and culture.

Mai Panchuk: doctor istorychnykh nauk, Professor, head of depart-
ment of ethnic minorities at the I. Kuras Institute of Political and Ethnic 
Studies of the National Academy of Science (Kyiv, Ukraine). Area of stud-
ies: ethnic studies, political science.

Andriy Portnov: kandydat istorychnykh nauk, editor-in-chief of the 
scholarly journal «Ukraina Moderna» (Kyiv, Ukraine). Area of studies: his-
toriography, politics of memory, genocide studies.

Oleksandr Voitenko: teacher of history and civics at the Hadyach 
gymnasium, trainer on civic education at the All-Ukrainian Association of 
Teachers of History and Civics «Nova Doba» (Hadyach, Ukraine). Area 
of studies: methodology of teaching history and civics, Holocaust history 
teaching;  tolerance and human rights education

Anton Weiss-Wendt: Ph.D. (Hist.), senior researcher at the Center 
for Studies of Holocaust and religious minorities (Oslo, Norway). Area 
of studies: comparative genocide studies, Holocaust in Baltic states, Nazi 
anti-Roma policy.

Wolfgang Wippermann: Ph.D. (Hist.), Professor at the Friedrich-
Meinecke-Institut of the Freie Universität (Berlin, Germany). Area of stud-
ies: Fascism, Totalitarianism, Bonapartism, Antisemitism, Antigypsyism. 

Natalija Zinevich: kandydat istorychnykh nauk, senior research asso-
ciate at the M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source 
Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine). 
Area of studies: Romology, historiography, ethnology, local history. 
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