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Vsakdanje življenje v času epidemije 
Nove izkušnje, etnografija in refleksija 

 
Od začetka leta 2020 smo priče pandemiji bolezni COVID-19, ki je februarja dosegla tudi Evropo. V marcu 
so evropske države, tudi Slovenija, sprejele mnoge ukrepe za zajezitev epidemije, ki so globoko zarezali v 
vsakdanje življenje – mnogi vidiki življenja so se praktično ustavili, nekateri družbeni in politični procesi pa 
so se celo močno pospešili. Na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete kot odziv 
na te razmere organiziramo ad hoc simpozij o družbenih razsežnostih epidemije v vsakdanjem življenju. 
Simpozij pripravljamo z namenom, da odpremo razpravo tudi v etnologiji in antropologiji, zlasti v smislu 
opažanja in preliminarnih razmišljanj o tem, kako se vsakdanje življenje, prakse, politike, socialne identitete, 
odnosi ipd. spreminjajo zaradi epidemije in z njo povezanih državnih in mednarodnih ukrepov. 
 
Simpozij o vsakdanjem življenju v času epidemije, novih izkušnjah, etnografijah in refleksijah, bo potekal v 
obliki videokonferenčnega srečanja v torek, 19. maja od 9h dalje. Vljudno vabljeni! 
 
Za spletno povezavo na dogodek nas kontaktirajte do 18. maja do 12h na naslov: eika@ff.uni-lj.si. 

 
 

Program simpozija 
 
 
9:00 Uvodni nagovori 
Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete 
Bojan Baskar in Jaka Repič 
 
9:15-10:20: Epidemija in zdravstvo (moderira Peter Simonič) 
Uršula Lipovec Čebron (Filozofska fakulteta UL): Protislovja medicinske stroke pri odzivu na korona virus? 
Sara Pistotnik (Filozofska fakulteta UL): Ali bo korona virus dovolj za ohranitev javnega zdravstva? 
Zvonka Zupanič Slavec (Inštitut za zgodovino medicine, Medicinska fakulteta UL): Epidemije skozi čas ter 
njihove refleksije v družbah 
Mojca Ramšak (Medicinska fakulteta in Filozofska fakulteta UL): Zasebnost, zaupnost in varstvo osebnih 
podatkov v času pandemije v Sloveniji 
Karmen Šterk (Fakulteta za družbene vede UL): Zakaj Drugi uživa? 
 
Premor 
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10:30-11:30: Družba v epidemiji, epidemija v družbi (moderira Bojan Baskar) 
Peter Simonič (Filozofska fakulteta UL): Samooskrbni sunek 
Boštjan Kravanja (Filozofska fakulteta UL): Bonton: Razmislek o vedenjskih normah in obnašanju v času 
epidemije 
Veronika Zavratnik in Ana Svetel (Filozofska fakulteta UL): Lovljenje mimobežnosti: oris zbiranja odzivov 
na epidemijo preko spletnih družbenih omrežij 
Mirjam Mencej (Filozofska fakulteta UL): Življenje s korona virusom v internetni folklori 
 
Premor 
 
11:40-12:30: Etnografija med štirimi stenami (moderira Jaka Repič) 
Miha Kozorog s študentkami in študenti OEKA (Filozofska fakulteta UL): Refleksije časa in čakanja v 
karanteni: izkušnja mladih 
Jože Hudales s študentkami in študenti Etnološke muzeologije OEKA (Filozofska fakulteta UL): Muzeji in 
njihova publika v času pandemije 
Tanja Roženbergar in Polona Sketelj (Slovenski etnografski muzej): Refleksije in priložnosti muzejev 
zaprtih vrat 
Dan Podjed (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU): Antropologija med štirimi stenami: Kako in kaj 
raziskovati v času stalne krize 
 
Premor 
 
12:40-13:30: Mobilnost in mirovanje v času pandemije (moderira Uršula Lipovec Čebron) 
Jaka Repič (Filozofska fakulteta UL): Repatriacija kot izkušnja mobilnosti v času krize 
Martina Bofulin (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU): Kitajski migranti in COVID-19: 
Mobilnost in izključevanje v času pandemije 
Marjana Hameršak (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) in Marta Stojić Mitrović (Etnografski 
institut SANU, Beograd): Pandemija in modalnost mej na Hrvaškem in v Srbiji 
Bojan Baskar (Filozofska fakulteta UL): Sanjarije o mirovanju 
 
13:30: Zaključna diskusija, vodi Mateja Habinc (Filozofska fakulteta UL). 
 
 


