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Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani 

organizira znanstveni posvet »Medicinska antropologija v Sloveniji: raziskave, 

refleksije, dileme«, ki bo potekal 30. marca 2012 v Ljubljani. K sodelovanju pri 

oblikovanju dogodka vljudno vabimo tako uveljavljene raziskovalce iz 

raziskovalnih, javnozdravstvenih, nevladnih in akademskih ustanov, kot tudi 

diplomante in podiplomske študente.   

 

Glavni namen letošnjega dogodka je kritično premisliti položaj in stanje 

medicinske antropologije na institucionalnem, raziskovalnem in aplikativnem 

področju ter začrtati smernice za prihodnost. Veda se v Sloveniji še vedno sooča 

z neugodnim in šibkim institucionalnim zaledjem, a to ne pomeni, da 

medicinskoantropološke raziskave niso vse številčnejše in vse bolj poglobljene. Z 

enodnevnim znanstvenim posvetom želimo ponuditi prostor tako za javno 

predstavitev raziskav kot tudi za izmenjavo teoretskih, epistemoloških in 

metodoloških konceptov ter zagotoviti nadaljnje medinstitucionalno povezovanje.   



 

Tematika prepletanja človeka, družbe/kulture in ne/zdravja, ki jo pokriva 

medicinska antropologija je mnogovrstna in obsežna. Posvet bo osredotočen na 

medicinsko antropologijo, vendar ostaja tematsko odprt za različna področja, 

zato spodnja teme predstavljajo zgolj okvirne smernice:  

 

 Epistemološki in metodološki izzivi sodobne medicinske antropologije.  

 Analiza zdravstvenih politik.  

 Angažirana medicinska antropologija.  

 Vpeljevanje spletnih tehnologij na področje zdravstva (e-zdravje, 

telemedicina, spletne aplikacije). 

 Refleksija in dinamika medicinskega pluralizma. 

 Interpretacije in konteksti izkušenj bolezni, bolehanja in zdravja.  

 Zdravje v različnih življenjskih obdobjih (s poudarkom na staranju) 

 Razjasnjevanje terminoloških dilem temeljnih pojmov medicinske 

antropologije.  

 

ODDAJA POVZETKOV: Rok za oddajo referatov je 29. februarja 2012. 
Prosimo, da krajše povzetke (250 - 400 besed) skupaj s kontaktnimi podatki do 

navedenega datuma posredujete Jani Šimenc jana.simenc@ff.uni-lj.si ali/in 

Uršuli Lipovec Čebron ursula.lipovec@gmail.com. Dokončni izbor referatov, ki ga 

bo opravil programski odbor dogodka, bo objavljen do 5. marca 2012.  
Prijavnine ne bo.  

 
LOKACIJA: Filozofska fakulteta v Ljubljani, prostori Oddelka za etnologijo in 

kulturno antropologijo na Zavetiški ulici 5.  

 
V pričakovanju vašega odziva vas v imenu programskega odbora lepo 

pozdravljava,  

 
Uršula Lipovec Čebron in Jana Šimenc 
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