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V letu 2010 se je zaključilo delo treh temeljnih projektov, letna poročila pa so bila napisana za štiri temeljne projekte, en
temeljni podoktorski projekt ter en interdisciplinaren program (60% antropologije). ARRS je v tem letu za to področje
namenila 8,3 FTE oz. 14.098 raziskovalnih ur.
Večina projektov ima poleg temeljne akademske vrednosti tudi dokazljivo uporabno vrednost (strokovne podlage
parcialnim politikam).
Prav vsi projekti se ukvarjajo z družbeno aktualnimi problematikami, ki so v središču preučevanja antropologov tudi na
ravni EU in na svetovni ravni (antropologija dela, antropologija JV Evrope, antropologija mednarodnih mej,
antropologija integracijskih procesov EU, antropologija etničnosti in nacionalizma, antropologija spola, agrarna
antropologija, fizična antropologija, antropologija mezoameriških kultur, oceanografska antropologija, antropologija
Balkana).
Terensko delo, tj. pridobivanje primarnih podatkov, je še vedno prednostna in značilna metoda zbiranja podatkov.
Značilna večdisciplinarna sestava približno polovice raziskovalnih skupin in posledično kombiniranje epistemologij in
metodologij je globalni trend tudi na področju antropologije.
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Dosežek 1: izvirni znanstveni članek, Vir: Telban, Borut, Vávrová, Daniela. Places and Spirits in a Sepik Society. The
Asia Pacific Journal of Anthropology, 2010, vol. 11, no. 1, str. 17-33.

Na podlagi dolgoletnih terenskih raziskav na Papui Novi Gvineji se Borut Telban (v soavtorstvu s slovaško vizualno
antropologinjo Danielo Vávrovo) v članku Kraji in duhovi v sepiški družbi sprašuje, kaj je tisto, kar onemogoča takojšno in
absolutno spremembo kulturnih značilnosti neke družbe. Članek je odgovor tistim, ki pišejo o družbenih spremembah z
neke abstraktne in prostorsko odmaknjene pozicije in poudarja tesno povezanost med človekom in njegovim okoljem.
Novogvinejske družbe živijo v recipročnem odnosu z duhovi divjine in duhovi umrlih, ki so od nekdaj predstavljali
življenjsko energijo celotnega človekovega okolja. Kljub temu, da so Ambonwarijci v zadnjih desetih letih prevzeli skrajno
varianto katoliškega karizmatičnega gibanja in posledično opustili vse najbolj pomembne obrede, pa se zaradi
prepletenosti človekove biti s prostorom določene družbene in kulturne spremembe izredno težko udejanjijo.
Ambonwarijci se zato odrekajo kulturnih praks (in duhov), ki so bile značilne za tradicionalno ustvarjanje prostorov in
krajev, in na ta način zmanjšujejo vpliv teh duhov in krajev na njihov življenjski svet.
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Dosežek 2: izvirni znanstveni članek, Vir: Hrženjak, Majda. Hierarchization and Segmentation of Informal Care Markets
in Slovenia. Social Politics – online, January 12, 2012 (oddan v objavo 2010).

Članek predstavlja sintetični rezultat temeljnega projekta Neformalno reproduktivno delo: trendi v
Sloveniji in EU, ki se je zaključil v letu 2010. Poleg opisnih indikatorjev skrbstvenega, migracijskega
in delovnega režima, ki tvorijo interpretativni okvir, avtorica tematizira intersekcionalnost spola,
etničnosti in razreda, (ne)sorazmerja moči, in ali je tovrstno delo stvar (ne)svobodne izbire. Z vidika
aktualnih razprav v evropskem raziskovalnem prostoru je posebej pomemben prispevek članka pri
ugotavljanju vplivov globalizacije in feminizacije migracij na področje neformalnega skrbstvenega
dela v Sloveniji. Ključni poudarek v članku je na analizi segmentacije neformalnega skrbstvenega
trga v Sloveniji glede na dva kriterija: družbeni ugled posameznega tipa skrbstvenega dela in
državljanski status skrbstvene delavke.

