Národní muzeum
a
Katedra archeológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě
Vás srdečně zvou do Nové budovy Národního muzea na konferenci

Archeologie & Antropologie IV
Sociální marginalita v minulosti
Na okraji společnosti tehdy a/nebo na okraji
zájmu dnes?
ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 10h

Přihlášky na konferenci a názvy referátů zasílejte do 31. srpna 2019 na
emailovou adresu lucie_velova@nm.cz. Vybrané příspěvky bude možné
publikovat v recenzovaném časopise Musaica archaeologica.
PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
Národní muzeum

Mgr. Lucie Vélová
Národní muzeum

Mgr. Katarína Hladíková, Ph.D.
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Call for papers
V pořadí čtvrtý ročník konference Archeologie α Antropologie je opět zamýšlen jako
společné setkání odborníků z různých vědních disciplín se záměrem vyvolání diskuse nad
vybraným tématem, kterým je otázka sociální marginality. Sociální marginalita je jev
provázející každé lidské společenství. Dynamika procesů vedoucích k marginalizaci
jednotlivců či skupin se měnila zejména v souvislosti s diverzifikací v sociální struktuře
(horizontální i vertikální). Ke vzniku sociální marginality mohly přispívat různé aspekty
(např. věk, gender, zdravotní stav, ekonomická situace…).
Příspěvky by se měly zaměřit na reflexi marginalizovaných skupin v archeologických a
antropologických pramenech, na metodické aspekty studia marginality, příp. otázku
nakolik se některé skupiny společnosti mohou zdát v minulosti marginalizované vlivem
dosavadního nedostatku badatelského zájmu.
Rádi uvítáme archeologické a antropologické příspěvky týkající se témat:


sociální marginalita anebo opomíjené společenské skupiny
o na základě věku (např. postavení a percepce dětí a naopak starších jedinců
ve společnosti, infanticida, rozdíly ve výživě apod.)
o na základě genderu (postavení žen a jejich percepce ve společnosti,
mateřství, třetí gender, infanticida, rozdíly ve výživě apod.)
o hendikepovaní jedinci (fyzické či duševní postižení, choroby, „odlišnost“
z pohledu kulturních norem)
o sociální exkluze ve vztahu k vertikální sociální struktuře (chudoba,
nerovnost, sociální diferenciace zaostřená na níže postavené skupiny –
otroci, sirotci, žebráci apod.)
o sociální exkluze ve vztahu k porušení určitého tabu nebo norem (zločinci,
vyhnanci, tuláci, nevěstky, kejklíři apod.)
o marginalita jednotlivců vs. marginalita skupin
o etnická marginalita (její projevy; cizinci)
o religiózní marginalita
o marginalizace v čase krize, aj.
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