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PROGRAM SIMPOZIJA 

Ljubljana, Zavetiška 5, pritličje, P2 

Predavanja trajajo petindvajset minut, deset minut je namenjenih razpravi. 

 

9.00 Pozdravna beseda 

 

9.15 Tim Rihard Perne – Historični pregled antropološke tradicije v Rusiji 

 

9.50 Kaja Zupanič – Osvoboditev manjšinskih tem iz okov periferije in njihova 

migracija v center antropologije 

 

10.25 Anton Snoj – Rockefellerjeva antropologija: financiranje kulturne in socialne 

antropologije v prvi polovici 20. stoletja 

Moderator: Marko Senčar Mrdaković 

Premor (15 minut) 

 

11.15 Marko Senčar Mrdaković – Bolonjska reforma in mladi na trgu dela 

 

11.50 Neža Jagodic – Ideologija dosmrtne monogamije I. del 

 

12.25  Simona Zupanc – Ideologija dosmrtne monogamije II. del 

Moderator: Anton Snoj 
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POVZETKI REFERATOV 

 

Tim Rihard Perne 

Historični pregled antropološke tradicije v Rusiji 

V današnji globalizirani sedanjosti se antropološka disciplina na vse pretege trudi ostati 

v stiku s posamezniki in posameznicami, ki konstituirajo našo družbo, obenem pa 

ohranjati svoj status avtonomne znanstvene discipline. V imenu akademske 

konkurenčnosti smo stalno v iskanju neke svežine, a se pri tem trmasto držimo že 

uhojenih poti in oklepamo že prežvečenih konceptov. Že skoraj vsak kotiček sveta je 

gostil nešteto vedoželjnih antropologov in antropologinj, a en kos zemlje se nam 

vztrajno izmika - Rusija. Velikost te danes največje večnacionalne države, je obratno 

sorazmerno s številčnostjo antropoloških raziskav, opravljenih na njenih tleh. V svojem 

prispevku želim narediti historični pregled antropološke tradicije v Rusiji in predstaviti 

izjemen potencial, ki nam ga ponuja ta gromozanska državna tvorba z več kot 160 

etničnimi skupinami in staroselskimi ljudstvi. 

 

Kaja Zupanič 

Osvoboditev manjšinskih tem iz okov periferije in njihova 

migracija v center antropologije 

Avtorica prispevka poskuša skozi lastno pot in izkušnje zajeti pogled na današnje 

trende v antropologiji. Predstavljena bo relevantnost določenih področij iz etnologije in 

kulturne antropologije, ki so v današnjem času potisnjena na rob antropološkega 

zanimanja. V nadaljevanju bo govora o pomembnosti zavedanja multidisciplinarnosti 

etnoloških in antropoloških študij in njihove uporabnosti tudi na drugih področjih. 

Predstavitev bo zaključena z mnenjem avtorice o prihodnosti mladih etnologov in 

kulturnih antropologov in njihove umestitve v delovno okolje. 
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Anton Snoj  

Rockefellerjeva antropologija: financiranje kulturne in 

socialne antropologije v prvi polovici 20. stoletja 

V svojem prispevku sem se posvetil zgodovini financiranja antropoloških raziskav, ki so 

nastale med dvajsetimi in štiridesetimi leti dvajsetega stoletja. Socialno in kulturno 

antropologijo je takrat zaradi pomanjkanja investicij od drugod z denarjem omogočila 

predvsem filantropska dejavnost Rockefellerjeve fundacije. Že v prvih letih je v projekte 

vložila astronomske vsote denarja in s tem omogočila razvoj vede. Podpora industrialcev 

je kasneje ponehala, a karieri slavnih antropologov kot sta Malinowski in Radcliffe-

Brown sta ostali. Njuna pogleda na prihodnost antropoloških raziskav – »aplikativni« in 

»akademski« –sta napovedala boj med idejami o smotru vede. Kljub nekaterim 

nasprotnim vidikom pa sta oba velikana utrjevala mesijansko vlogo antropologije, ki 

modernemu antropologu v njegovih motivih in ambicijah ne pušča veliko svobode. 

Ideološki boj je še v šestdesetih let povzročil, da so nekatera antropološka združenja 

svojim članom prepovedala sodelovati z večino državnih in privatnih institucij. S 

pogledom na izvor in financiranje antropoloških raziskav v Združenih državah, Veliki 

Britaniji in Avstraliji, želim opozoriti na pozabljene stvarnosti, ki so v nasprotju z današnjo 

mržnjo proti institucijam in našo vedo spodbujajo. Kako torej vidimo prihodnost 

antropologije? Bodo prevladali anti-institucionalnih ideali ali svoboda sodelovanja z 

različnimi vlagatelji? 

 

 

Marko Senčar Mrdaković 

Bolonjska reforma in mladi na trgu dela 

Univerza si mora prizadevati delovati po avtonomnih načelih, ne le po tistih, ki jih 

določajo neoliberalne politične, gospodarske in ideološke moči. Od bolonjske reforme 

se odločno razvija proces globalizacije evropskega prostora, ki ji uspeva v večji meri 

izključevati alternativne možnosti razvijanja lokalnih posebnosti. Današnja univerza je 
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odvisna od trga in ta vpliva na njene norme in vrednote. Če se študijski sistem podreja 

potrebam trga to ogroža potenciale študentov. V tem je razviden paradoks, saj je 

danes za obstoj sveta ključna krepitev znanosti. Mladi vstopajo na trg dela, kjer imajo 

kratene pravice in kjer pogosto ne razvijajo svojih znanj. Zakaj smo prišli do stanja 

negotovosti, ko je vse manj verjetno, da bi univerza vplivala na obstoječi politični in 

ekonomski sistem? Vprašajmo se, kako je danes s sindikati in z združevanjem moči. 

 

Neža Jagodic  

Ideologija dosmrtne monogamije I. del 

Nedosegljiv ali vsaj težko dosegljiv cilj, ki si ga zastavljamo v mnogih družbah, je 

monogamija. Že dobro znana monogamija in njen kontrapunkt sveža poliamorija 

bosta temi najine razprave.  

V svetu hitrih sprememb in novosti, se spreminjajo tudi naši partnerski odnosi. Večina 

posameznikov teži k temu, da bi v svojem življenju našli idealnega življenjskega 

sopotnika, s katerim si bodo delili en del svojega življenja, počeli običajne in pa prav 

posebne stvari z njo/njim. Za funkcioniranje takšnega odnosa pa obstajajo nekatera 

pravila, ki so samoumevna, vendar se jih v praksi ne držimo vedno-zvestoba. Vedno več 

teoretikov se strinja, da monogamija sploh ni mogoča, saj je vedno več razvez in pa 

ločitev. Ta se kompenzira z vedno večjim številom alternativ v partnerskemu življenju. 

Ena izmed teh je polaimorija, ki je relativno nov, kulturno pogojen pojav. Poliamorija 

dopušča široko paleto različnih odnosov, serijska monogamija pa predstavlja le korak 

bližje poliamoriji. Lahko govorimo o seksualni revoluciji? Monogamija ni nič drugega kot 

koristen socialni dogovor, ki ne bo preživela. Že zdaj je bila redko upoštevana v praksi, 

kmalu pa bo izginila tudi kot ideal. Ne verjameva, da se bo družba vrnila k poligamiji. 

Namesto tega bomo prešli na radikalno nove emocionalne in ljubezenske odnose. 

 

Simona Zupanc  

Ideologija dosmrtne monogamije II. del 
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Organizacijski odbor simpozija Antropologija oživljena:  

Neža Jagodic, Robin Tigran Keršmanc, Tim Rihard Perne, Marko Senčar Mrdaković, 

Anton Snoj, Simona Zupanc, Kaja Zupanič  
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