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Aleksei Balakin (Sankt-Peterburg) — Fil. tead. knd., Venemaa TA 
Vene Kirjanduse Instituudi (Puškini Maja) vanemteadur; Venemaa 
TA Puškini komisjoni teadussekretär. Teadushuvide peamised 
valdkonnad: 19. saj esimese poole vene kirjanduse ajalugu, 19. saj 
vene kirjanduse  tekstoloogia; А. Vojekovi,  A. Puškini, I. Gontša-
rovi looming.  
Annelore Engel-Braunschmidt (Kiel) — PhD, Kieli Ülikooli 
emeriitprofessor. 20. saj  vene ja nõukogude kirjanduse, vene-saksa 
kultuurikontaktide,  kultuuri retseptsiooni uurija. 
Timur Guzairov (Tartu) — PhD, TÜ vene kirjanduse teadur. Tea-
dushuvide peamised valdkonnad: 19. saj esimese poole vene kir-
janduse ning vene ühiskondliku mõtte ajalugu, V. Žukovski loo-
ming,  vene kirjandus muukeelses kontekstis, vene ja eesti kultuu-
ride vastastikune mõju. Enam kui 20 teadustöö autor.  
Ljubov Kisseljova (Tartu) — PhD, TÜ vene kirjanduse korraline 
prof., vene kirjanduse õppetooli juhataja. Teadushuvide peamised 
valdkonnad: 18.–19. saj esimese poole vene kirjanduse ajalugu ja 
semiootika, vene kirjandus muukeelses kontekstis, vene ja eesti 
kultuuride vastastikune mõju, Tartu Ülikooli ajalugu, J. Lotmani 
pärand. Enam kui 120 teadustöö autor.  
Pavel Lavrinets (Vilnius) — PhD, Vilniuse Ülikooli vene filoloo-
gia õppetooli dotsent. Teadushuvid: vene pagulaskirjandus, vene-
poola, vene-leedu kirjandussuhted, vene kirjandus ja trükisõna 
Leedus (19.–20. saj esimesel poolel). 
Roman Leibov (Tartu) — PhD, TÜ vene kirjanduse poeetika dot-
sent. Teadushuvide peamised valdkonnad:  19. saj vene kirjanduse 
ajalugu ja poeetika, F. Tjuttševi looming; kaasaegne vene kirjan-
dus, vene rahvaluule, Interneti humanitaarmõõdupuu, vene kirjan-
duskaanoni kujunemine. Enam kui 40 teadustöö autor. 
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Oleg Lekmanov (Moskva) — Fil. tead. dr., Moskva Riikliku Üli-
kooli professor. Teadushuvide peamised valdkonnad: 20. saj vene 
kirjanduse ajalugu ja poeetika, O. Mandelštami looming. Enam kui 
400 teadustöö autor.  
Tatjana Misnikevitš (Sankt-Peterburg) — Fil. tead. knd., Vene-
maa TA Vene Kirjanduse Instituudi (Puškini Maja) teadur. Tea-
dushuvide peamised valdkonnad: 19. saj lõpu – 20. saj alguse vene 
kirjanduse ajalugu ning tekstoloogia, F. Sologubi looming.  
Andrei Nemzer (Moskva) — Fil. tead. knd., Riikliku Ülikooli —  
Kõrgem Majanduskool (Moskva)  professor. Teadushuvide peami-
sed valdkonnad: 19.–21. saj vene kirjanduse ajalugu ja poeetika. 
V. Žukovski, A. K. Tolstoi, J. Tõnjanovi, D. Samoilovi, A. Solže-
nitsõni looming. 9 raamatu ning enam kui 1000 teadus- ja kirjan-
duskriitilise artikli autor. 
Lea Pild  (Tartu) — PhD, TÜ vene kirjanduse dotsent. Teadushu-
vide peamised valdkonnad: 19. saj teise poole ning 20. saj alguse 
vene kirjanduse ajalugu ja poeetika (iseäranis vene sümbolism ja 
eelsümbolism; I. Turgenevi, K. Slutševski, A. Feti jt looming); ve-
ne ja eesti kultuuride vastastikune mõju, Z. Mintsi pärand. Enam 
kui 70 teadustöö autor. 
Konstantin Polivanov (Moskva) — Riikliku Ülikooli —  Kõrgem 
Majanduskool (Moskva) dotsent. Teadushuvide peamised vald-
konnad: 20 saj vene kirjanduse ajalugu ja poeetika, B. Pasternaki 
looming. Enam kui 100 teadustöö autor. 
Jevgeni Soškin (Jeruusalemm) — Juudi Ülikooli slavistika kateed-
ri aspirant. Teadushuvide valdkond: O. Mandelštami looming. 
Marina Spivak (Tartu) — TÜ vene kirjanduse magistrant. Tea-
dushuvide peamised valdkonnad: A. Bloki looming, A. Feti loo-
ming, vene sümbolismi ajalugu. 
Tatjana Stepaništševa (Tartu) — PhD, TÜ vene kirjanduse lektor. 
Teadushuvide peamised valdkonnad: 19. saj esimese poole vene 
kirjanduse ajalugu ja poeetika; V. Žukovski, P. Vjazemski, A. Puš-
kini looming, vene ja eesti kultuuride vastastikune mõju. Enam kui 
30 teadustöö autor. 
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Tõnu Tannberg (Tartu) — ajaloodoktor, Tartu Ülikooli Ajaloo ja 
arheoloogia instituudi dotsent ja riigiarhivaari nõunik. Uurimis-
valdkond: Baltikumi ja Venemaa poliitiline ja sõjaajalugu 19.–
20. sajandil. 
Roman Timentšik (Jeruusalemm) — Fil. tead. dr., Jeruusalemma 
Ülikooli professor. Teadushuvide peamised valdkonnad: vene mo-
dernismi kirjanduse ajalugu ning poeetika. A. Ahmatova looming. 
Kristel Toomel (Tartu) — TÜ vene kirjanduse magistrant. Teadus-
huvide peamised valdkonnad: A. H. Tammsaare looming, F. Do-
stojevski looming. 
Rein Veidemann (Tallinn) — filoloogiakandidaat (PhD), Tallinna 
Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi eesti kultuuriloo professor. 
Uurimisvaldkonnad: eesti kirjanduse ja kultuuri ajalugu, eesti kul-
tuuri tüvitekstid, kultuuri ja ühiskonna vahelised suhted, eesti kul-
tuuri sümbolid (identiteet) ja oikumeeniline struktuur. 
 


