
  

 

 

Vabilo k prijavi prispevkov za simpozij 

NEEVROPSKE RAZISKAVE V SLOVENIJI: OD ZBIRANJA DO RAZISKOVANJA 

V spomin profesorju Zmagu Šmitku 

Slovenski etnografski muzej, 6.-7.11.2019 

 

Za dežele in ljudstva izven Evrope so se posamezniki z območja današnje Slovenije zanimali že v 17. 
stoletju, še zlasti od 19. stoletja dalje pa so odhajali v bolj oddaljene dežele kot misijonarji, trgovci, 
pomorščaki in popotnice, ki so beležili običaje, zapisovali jezike in geografske značilnosti ter zbirali 
predmete. Po drugi svetovni vojni se je raziskovanje neevropskih kultur in jezikov postopoma 
institucionaliziralo na univerzi in v muzejih (posebno v Slovenskem etnografskem muzeju in na 
Univerzi v Ljubljani), laično zbiranje predmetov pa se je nadaljevalo tudi v času SFR Jugoslavije.  

Simpozij, ki ga ob 100-letnici Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani prirejajta Oddelek za 
azijske študije ter Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo v sodelovanju s Slovenskim 
etnografskim muzejem je tako priložnost za pregled zgodovine, razvoja in trenutnega stanja 
neevropskih  raziskav v slovenskem prostoru. Dobrodošli so prispevki z različnih družboslovnih in 
humanističnih področij, ki se posvečajo zgodovini in analizi tukajšnjega zanimanja za neevropske 
kulture in družbe ali refleksiji današnjega stanja. Spodbujamo tako metodološke in teoretske 
premisleke o neevropskih oziroma regionalnih raziskavah kot o posebnem raziskovalnem polju in s 
tem povezanimi vprašanji etičnosti in relevantnosti, kot tudi predstavitve izvirnih raziskovalnih 
izsledkov z različnih delov sveta izven Evrope. Simpozij je posvečen profesorju Zmagu Šmitku, zato 
še posebej toplo vabimo prispevke, ki stopajo v dialog z njegovim delom o teh temah. 

Prijavo za sodelovanje na simpoziju, ki naj vsebuje naslov prispevka, kratek povzetek (do 250 besed) 
ter ime in kontaktne podatke avtorja, pošljite na naslov sarah.lunacek@ff.uni-lj.si ali 
maja.veselic@ff.uni-lj.si najkasneje do 15.4. 2019. Kotizacije ni. 

Organizacijski odbor: 
Maja Veselič, Oddelek za azijske študije, FF UL 
Sarah Lunaček Brumen, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL 
Ralf Čeplak, Slovenski etnografski muzej 
Marko Frelih, Slovenski etnografski muzej  
 
 
 
 
 
 
 

                                                     


