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Ústav etnológie a sociálnej antropo
lógie SAV organizuje IV. ročník
Akadémie rómskych štúdií, ktorej
cieľom je prezentovať aktuálne
a prebiehajúce výskumy z oblasti
rómskych štúdií v Čechách a na
Slovensku. Akademický workshop
bude zameraný na prezentáciu

Budova SAV, Klemensova 19,
Bratislava, v priestoroch zasadačky
Filozofického ústavu na 4. poschodí
Akadémia rómskych štúdií 2018 je organizovaná v rámci
projektu VEGA č. 2/0099/15 Nálepka „Róm“ – emické
a etické reflexie a ich spoločenské dopady.

a vzájomné pripomienkovanie
aktuálnych výskumných projektov
(work in progress) s odbornou
diskusiu o týchto projektoch. Aka
démia, okrem prezentácie a disku
sie o prebiehajúcich výskumoch,
umožní účastníkom z rozličných
slovenských a českých výskumných

pracovísk a univerzít prediskutovať
možnú vzájomnú spoluprácu
a inšpirovať sa rozličnými
(interdisciplinárnymi) prístupmi.
Podujatie je otvorené aj pre
pasívnych účastníkov, čiže aj bez
diskusného príspevku budete na
tomto podujatí vítaní.

Program
Ut
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��.�� — Otvorenie Akadémie
��.��
rómskych štúdií 2018
Tatiana Zachar Podolinská,
riaditeľka Ústavu etnolológie
a sociálnej atnropológie SAV

��.�� — Jaroslav Šotola
��.��
(Katedra sociologie

a andragogiky Filozofické
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci)
Zkoumání ‘whiteness’,
teoretické a metodologické
otázky

��.�� — Yasar Abu Ghosh
��.��
(Katedra obecné antropologie,

Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy, Praha
v Prahe)
Připomínka bez paměti:
politika vepisování nacistické
perzekuce Romů do kolektivní
paměti v Čechách

��.�� — Prestávka
��.��
s občerstvením
��.�� — Lada Viková
��.��
(Katedra sociální a kulturní

antropologie, FF Univerzita
Pardubice a Fakulta
Humanitných Studií, Univerzita
Karlova v Prahe)
Příspěvek k tématu Romové
v Československých legiích
1917—1945

��.�� — Helena Sadílková
��.��
(Seminář romistiky Katedry

středoeuropských studií
Univerzity Karlovej v Prahe)
Než vznikl Svaz Cikánů-Romů.
Politická participace Romů
v Československu 1948—1968

��.�� — Alexander Mušinka
��.��
& Jaroslav Skupnik
(Ústav rómskych štúdií
Prešovskej univerzity
v Prešove & Ústav sociálnej
antropológie, Fakulta sociálnych
a ekonomických vied, Univerzita
Komenského v Bratislave)
Darí sa: variácie pozitívnych
príkladov samospráv riešenia
problémov Rómov

St
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��.�� — Petr Kupka
��.��
(Katedra antropologie,

4
��.�� — Daniel Škobla
��.��
(Ústav etnológie a sociálnej

antropológie SAV)
Analýza bariér prístupu
k pracovným príležitostiam
pre marginalizované skupiny
obyvateľstva: Vybrané
regióny Slovenska v sociálnoekonomickej, geografickej
a sociálno-antropologickej
perspektíve (APVV-17-0141)

Západočeská univerzita v Plzni)
Etnografie gangu (bez gangu):
Narativní analýza příběhů
o odhaleném drogovém gangu
v sociálně vyloučené lokalitě
v Ostravě

��.�� — Andrej Findor
��.��
& Matej Hruška
(Ústav európskych
štúdií a medzinárodných
vzťahov, Fakulta sociálnych
a ekonomických vied, Univerzita
Komenského v Bratislave)
Kto pomáha a komu je pomáhané?
Zvyšovanie verejnej podpory pre
opatrenia zamerané na obyvateľov
marginalizovaných rómskych
komunít prostredníctvom teórie
dyadickej morálky

��.�� — Prestávka
��.��
��.�� — Jan Ort
��.��
(Filozofická fakulta a Fakulta

humanitných studií Univerzity
Karlovy, Praha)
Dynamika politiky bydlení Romů
ve východoslovenské vesnici

��.�� — Prestávka
��.��
s občerstvením
��.�� — Andrej Belák, Daniela
��.��
Fiľakovská Bobáková
& Tatiana Hrustič
(Ústav psychológie zdravia
Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach & Zdravé regióny,
príspevková organizácia
Ministerstva zdravotníctva SR)
Kolaboratívny odhad potrieb
rómskych marginalizovaných
komunít: aplikovaný výskum pre
Národný projekt Zdravé komunity

��.�� — Daniel Škobla
��.��
& Tomáš Hrustič
(Ústav etnológie a sociálnej
antropológie SAV)
Dopadová evaluácia terénnej
sociálnej práce pre Implementačnú agentúru MPSVaR

Kedy?
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kde?

Budova SAV,
Klemensova 19,
Bratislava,
v priestoroch
zasadačky
Filozofického
ústavu na
4. poschodí
kontakt
Tomáš Hrustič
tomas.hrustic@savba.sk
Svoju účasť prosím
nahláste do 25. novembra
emailom na adresu
tomas.hrustic@savba.sk

