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Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula je bilo v prvi polovici leta izjemno 

aktivno, njegova dejavnost v drugi polovici leta pa je skoraj povsem zamrla. Razlogov za to je 

bilo več, med glavnimi pa morda tudi preutrujenost vodstva zaradi aktivnosti v prvi polovici 

leta in ob koncu leta 2015. 

V letu 2016 smo izvedli en znanstveni posvet v Sloveniji in kot soorganizatorji sodelovali pri 

organizaciji velikega mednarodnega znanstvenega posveta v Dubrovniku. 26. februarja 2016 

smo v Radencih v Beli krajini organizirali enodnevni znanstveni in strokovni posvet kot 

odgovor na postavitev rezalne žice na meji (Proti žici; prispevki so objavljeni na Kulini 

spletni strani).  

Med 3. in 8. majem 2016 smo sodelovali kot soorganizatorji (glavni organizator je bil Inštitut 

za antropologijo iz Zagreba) interkongresa Mednarodne zveze etnoloških in antropoloških 

znanosti (IUAES) pod naslovom World Anthropologies and Privatization of Knowledge 

(Svetovne antropologije in privatizacija znanja). Glavni prispevek Kule je bil nastop Katarine 

Juvančič in Dejana Lapanje na sprejemu, organizacija in izvedba nosilnega predavanja 

Rosane Pinherio-Machado o neformalnih trgih na globalnem jugu ter plenarna okrogla miza o 

prihodnosti antropologije in kritičnih izzivih, na kateri so sodelovali mlajši antropologi in 

antropologinje.  

Kula je bila zelo angažirana pri pritiskih v javnosti glede begunske krize in sodelovala tudi na 

javnem pogovoru na to temo, ki ga je 3. marca pripravila meddijaška organizacija Param 

dokso v Stari mestni elektrarni.  

Upravni odbor se je redno sestajal le do aprila, nato se po nekaj poskusih sestajanja zaradi 

nesklepčnosti ni več sestal. Društvo je tudi prenehalo organizirati redne mesečne pogovore 

(“Etnologinje in antropologi, antropologinje in etnologi v praksi”), je pa sodelovalo na 

nekaterih študentskih in drugih prireditvah. 

Upravni odbor se je v letu 2016 sestal trikrat, večinoma v Slovenskem etnografskem muzeju, 

izjemoma na Zavetiški.  



Združenje je s svojim Kulaktivom sodelovalo pri izvedbi rednih prireditev študentov in 

študentk etnologije in kulturne antropologije, npr. na prireditvah Etno je fletno, Študentski 

dnevi (oktobra), spoznavni Kostanjev piknik z brucovanjem (novembra) in na decembrski 

čajanki oz. druženju na OEKA.  

Kula je tudi v letu 2016 sodelovala tudi pri organizaciji dogodka Zakaj svet potrebuje 

antropologe, tokrat 4.-5. novembra v Tartuju (Estonija) pod naslovom Humanizirajmo IT! 

(Why the World Needs Anthropologists: Humanize IT!). Ob tem dogodku smo ponovno 

dodali tudi letak v angleškem jeziku s temeljnimi podatki o združenju, ki smo ga pripravili ob 

soorganizaciji interkongresa IUAES.  

Kula je pristopila k odmevnim družbenim akcijam, na primer s podporo zasedbenikom Roga, 

na katerega se je pisno odzval tudi župan Mestne občine Ljubljana. 
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