
 

Vabimo vas na znanstveni posvet 
Oddelka za etnologijo in kulturno 

antropologijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani 

 
 

 
 
 

Sorodstvo, 
 

poroka, 
 

druž ina 
 
 
 

 
 

 

v torek, 15. decembra 2015, 
med 9h in 16h, v predavalnici št. 2 
Oddelka za etnologijo in kulturno 

antropologijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani, Zavetiška 5.   



Sorodstvo, družina in poroka sodijo med temeljne koncepte v 
socialni in kulturni antropologiji. Sorodstvo ima dolgo 
zgodovino antropološkega proučevanja, saj je nepogrešljiv 
pri razumevanju družbenih odnosov. Je princip življenja v 
vzajemni povezanosti, ki pa ne izhaja iz bioloških ali naravnih 
danosti, temveč je oblikovan skozi družbeno delovanje. 
Medkulturno proučevanje sorodstva namreč pokaže na zelo 
različne oblike razumevanja medosebnih in širših družbenih 
odnosov ter vlog, obligacij in odgovornosti, ki iz njih izhajajo. 
Po drugi strani pa v vsakdanjem razumevanju družbe prav 
sorodstvo in družina kažeta močne esencialne značilnosti – 
pogosto se zdita naravni proizvod bioloških ali “božjih” 
zakonov. 
 
Namen simpozija je (1) ovrednotiti koncepte sorodstva, 
družine in poroke v sodobnih antropoloških in etnoloških 
razumevanjih družbe; (2) pokazati na biološko in kulturno 
esencialistični diskurz o sorodstvu in njegovih derivatih (npr. 
nacionalnost); (3) vzpostaviti prostor za strokovno kritiko 
aktualnih političnih diskurzov o “naravni družini”. 
 
Simpozij poteka v torek 15. decembra 2015 na Oddelku za 
etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, Zavetiška 5, Ljubljana (nasproti 
Gimnazije Vič). 
 
Programski in organizacijski odbor: 
Bojan Baskar, Mojca Bele, Miha Kozorog, Uršula Lipovec 
Čebron, Sarah Lunaček Brumen, Jaka Repič 
  



Program posveta Sorodstvo, poroka, druž ina 
 

9:00-10:30 

Bojan Baskar, Med menjavo in potomsko skupino: Kaj je ostalo od svete 
trojice socialne antropologije? 

Martina Bofulin, Živeti narazen, a skupaj: Transnacionalne družinske 
prakse kitajskih migrantov  

Alenka Bartulović, Pobeg ali ugrabitev? Novi pogledi na izginjajoče 
prakse poročanja v Bosni in Hercegovini 

Moderatorka: Maja Veselič 

10:45-12:15 

Rajko Muršič, Uvod v primerjalno razumevanje gospodinjstva in družine 
ter kritika gospodinjske logike in metaforike 

Damir Josipovič, Etnično opredeljevanje in esencializem generacij v 
diskurzu o migracijah 

Jaka Repič, Mati, družina in nacionalnost med Slovenci v Argentini 

Moderator: Miha Kozorog 

13:00-14:30: Druž ina in otroštvo 

Barbara Turk Niskač, Delo v zgodnjem otroštvu 

Uršula Lipovec Čebron, Vloga družine v zdravstveni obravnavi: Zakaj 
prihaja do nesporazumov?   

Darja Zaviršek, Mavrične družine: Izjemnost običajnega 

Moderatorka: Nika Kovač 

14:45-15:30 

Jože Hudales, Dve družinski skici: Historično-antropološka analiza 
družinskih struktur in vlog v trškem in kmečkem okolju v 19. stoletju in 
okrog leta 1960 

Mihaela Hudelja, Povednost fotografij na primeru poroke, družine in 
sorodstva 

Moderatorka: Sarah Lunaček Brumen 


