
v sodelovanju s

vas vljudno vabijo na 
mednarodno znanstveno konferenco

MED MEMORIJO IN TRAVMO 
KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA 

IN GULAGI V SPOMINIH 
PRIPADNIKOV SLOVENSKIH 

NARODNIH SKUPNOSTI V 
PROSTORU ALPE-JADRAN

v petek, 28. novembra 2014
v dvorani Tessitori - Palača Deželnega sveta 

Furlanije Julijske krajine
Trg Oberdan 5, Trst

     

PROGRAM KONFERENCE
  9.30 - 10.00   Prihod in prijava

10.00 - 10.15  Otvoritev in pozdravni nagovori predstavnikov treh inštitutov

10.15 - 13.00  PREDAVANJA - DOPOLDANSKI DEL

gPavel Fonda, psihiater in psihoanalitik v Trstu, direktor HGP-PIEE - Han Groen-Prakken   
     Psychoanalytic Institute for Eastern Europe
    Vojne travme, ki še ostajajo v senci (uvodno predavanje)
gMarija Jurić Pahor, sociologinja, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
    Memorija, spomin in govorica travme
gMarianna Kosic, psihologinja, ISES-Institute for Social and European Studies, Köszeg,   
     Slovenski raziskovalni inštitut, Trst
    Metodologija intervjuvanja žrtev nacističnega in povojnega nasilja in njihovih 
    potomcev z interpretativno fenomenološko analizo
Diskusija

Odmor za kavo (11.30 - 11.45)

gDunja Nanut, zgodovinarka, predsednica pokrajinske sekcije Vsedržavnega združenja bivših   
    deportirancev-ANED, Trst
    Koncentracijska taborišča v spominih primorskih Slovencev: med travmo   
    deportacije in travmo vrnitve 

gMetka Gombač, zgodovinarka in arhivistka, vodja Sektorja za varstvo arhivskega gradiva druge  
     svetovne vojne pri Arhivu Republike Slovenije in
    Boris M. Gombač, zgodovinar, Ljubljana
    Slovenski otroci iz Ljubljanske pokrajine v italijanskih koncentracijskih taboriščih  
    1942-1943 

gDaniel Wutti, psiholog, Alpsko-jadranska univerza v Celovcu, Slovenski znanstveni inštitut v   
    Celovcu
     Transgeneracijski prenosi travmatičnih doživetij na primeru treh generacij   
    koroških Slovenk in Slovencev
Diskusija

Odmor za kosilo (13.00 - 14.15)
14.15 - 16.00: PREDAVANJA, OGLED RAZISKOVALNEGA FILMA -  POPOLDANSKI DEL

gBožidar Jezernik, etnolog, redni profesor Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na   
     Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
    Goli otok med spominom in travmo (uvodno predavanje)
gAttila Kovács, zgodovinar, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
    Jugoslovansko-madžarski odnosi v prvem desetletju po drugi svetovni vojni s   
   posebnim poudarkom na položaju porabskih Slovencev
gKatalin Munda Hirnök, etnologinja, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
    »Še do danes ni dokazov, da bi bili zločinci«: spomini porabskih Slovencev na   
   povojne deportacije na primeru filmskega gradiva
Diskusija

Zaključek

Moderatorji konference: Daniel Wutti, Marija Jurić Pahor, Boris M. Gombač
Organizatorka konference: Marija Jurić Pahor

Konferenca bo potekala v sklopu obeleževanj 90-letnice Inštituta za 
narodnostna vprašanja v Ljubljani ter 40-letnice Slovenskega raziskovalnega 
inštituta v Trstu in Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu

Poskrbljeno bo za simultano prevajanje iz slovenščine v italijanščino in iz italijanščine 
v slovenščino


