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Ve dnech 15. — 17. září 2016 se v Sofii uskutečnil kongres Mezinárodní asociace pro an
tropologii jihovýchodní Evropy (InASEA) s názvem “Balkan Life Courses: Family, Child
hood, Youth, and Old Age in Southeast Europe”. Olbřímí akce s více než stovkou účastníků svedla do bulharské metropole začínající i etablované sociální antropology,
sociology, etnology či historiky, kteří se badatelsky zabývají balkánským prostorem.
Hostitelskou organizací byla Nová bulharská univerzita (NBU), soukromá vysoká škola
nabízející mimo jiné studijní obory v angličtině, která v devadesátých letech do Bulharska prakticky zavedla diskurs sociální a kulturní antropologie.
Kromě několika plenárních zasedání, v nichž představovali své vize vybraní
hlavní řečníci (např. prof. Karl Kaser z univerzity ve Štýrském Hradci), byla většina
příspěvků prezentována v tematicky zaměřených sekcích. Jednotlivé bloky se věnovaly různorodým tématům, která se nějakým způsobem pojila s velmi široce vymezeným názvem konference. Většina příspěvků se tedy týkala problematiky životního
cyklu, rodiny, či vztahů mezi generacemi v zemích jihovýchodní Evropy. Prezentace
v jednotlivých sekcích probíhaly paralelně, nebylo tedy možné vyslechnout všechny
příspěvky. Tradičně největší pozornost byla věnována tématům spojeným s migrací,
nepochybně také díky aktuální společenské poptávce.
Šéfkou organizačního výboru konference byla v letošním roce bulharská antropoložka, doc. Evgenia Krǎsteva-Blagoeva z pořádající Nové bulharské univerzity, která
si letos připomíná 25 let od svého založení. Většinu z aktivních účastníků tvořili badatelé z balkánských států, kromě toho zde byli zastoupeni výzkumníci ze středoevropského prostoru, především z německy mluvících zemí. Jednalo se o již osmý
mezinárodní kongres této profesní organizace sociálních antropologů věnujících
se balkánskému prostoru, který se místem konání v bulharské Sofii vrátil tam, kde
se konala ustavující konference v roce 2000 a kde byla Mezinárodní asociace pro antro
pologii jihovýchodní Evropy založena. Bienální konference, konaná naposledy v Istanbulu v roce 2014, se za další dva roky uskuteční v chorvatském Zadaru.
Vybrané příspěvky, které byly na konferenci prezentovány a prošly diskusí
ze strany kolegů v jednotlivých sekcích, budou v případě úspěšného recenzního řízení publikovány v časopisu Ethnologia Balkanica, který vychází při Ústavu pro národo
pis/evropskou etnologii na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. Velký počet pre-
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zentujících nezbytně vedl k jisté kvalitativní nevyrovnanosti jednotlivých příspěvků.
Kongres InASEA, jak ve svém závěrečném shrnutí zdůraznil prof. Klaus Roth, je však
určen právě pro setkávání badatelů z různých institucí, kteří se nacházejí v různých
fázích svého profesního růstu. Jeho cílem je stát se platformou pro navazování kontaktů a vzájemnou výměnu zkušeností. To se na zářijovém kongresu v Sofii, nejen
díky bohatému odbornému programu, ale také díky doprovodným aktivitám a neformálnímu networkingu, nepochybně podařilo.

