
Menneisyyksien hallintaa 70v. II MS:n päättymisen jälkeen

Tutkija Alexander Prenninger Salzburgista, Itävallasta, Ludwig Boltzmann-Institut für historische
Sozialwissenschaft'sta vierailee Helsingin yliopistolla ensi viikolla. Vierailun ohessa järjestetään
englanninkielinen keskustelutilaisuus.

AIKA: torstai 16. huhtikuuta klo 10.15- 11.45
PAIKKA: Talous- ja sosiaalihistorian seminaarihuone (Snellmaninkatu 14 A, 2. krs, sisäänkäynti
sisäpihan puolelta)

Alexander Prenninger kertoo tilaisuudessa Mauthausen Survivors Documentation and Research
projektista, joka on yksi laajimpia aihepiiriin liittyviä tutkimuksia Itävallassa viime vuosina.
Projektissa on haastateltu noin 850 aikalaistodistajaa (life course interview) yhteensä 23 eri maassa.
Osa haastatteluista on ollut esillä näyttelyissä. Vuonna 2015 Itävallassa muistetaan julkisesti ja
virallisesti myös Mauthausenin vapauttamisen 70-vuotispäivää.

Lisätietoja: https://msrp.univie.ac.at/project-information/msdp/

Helsingin yliopistosta tutkimus- ja opetusaiheistaan kertovat Euroopan historian dosentti Oula
Silvennoinen sekä yliopistonlehtori, dosentti Hanna Kuusi. Silvennoinen kertoo omasta
suomalaisten toisen maailmansodan aikaista Saksa-yhteistyötä koskevista tutkimuksistaan ja Hanna
Kuusi kurssistaan "synkän historian turistit".

Miten vaikeita aihepiirejä on suomalaisessa, itävaltalaisessa ja yleensä eurooppalaisessa
julkisuudessa, poliittisessa kulttuurissa sekä ja virallisen muistamisen tasolla on käsitelty, miten
niitä voidaan tutkia ja opettaa?
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MA Alexander Prenninger from the Ludwig Boltzmann-Institut für historische Sozialwissenschaft,
Salzburg, Austria visist the University of Helsinki on Thursday 16 April .

VENUE: Seminar room for Economic and Social History, Faculty of Social Sciences,
Snellmaninkatu 14 A, 2nd. floor, (access from the court yard)
TIME: 10.15 - 11.45 a.m.

Alexander Prenninger tells about the  Mauthausen Survivors Documentation and Research Project
and his own studies related to it. More information through https://msrp.univie.ac.at/project-
information/msdp/ On behalf of the University of Helsinki, senior lecturer, docent Hanna Kuusi and
docent Oula Silvennoinen discuss their research and teaching projects -  Silvennoinen on his studies
on Finnish German relations during the WWII and the related memory cultures, Kuusi about the
recent course she taught on 'Turists and Dark History'. The seminar language is English.

Welcome!
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