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Zgodovinska antropologija spolov in spolnosti 
1. Družbene reprezentacije in reprezentacije spolov (preteklost in sedanjost). 
2. Vzgoja spolov in družbene vloge različnih oblik spolnega ločevanja (segregacije). 
3. Zagotovila (družbena orodja) za trajanje spolnega ločevanja, hierarhij in vlog (pravo, religija, kultura). 
4. Družine in družbene reprezentacije družin. 
5. Strategije spolnega ločevanja in gospostva (dominacije): mesta v družbenih hierarhijah, spolno ločena opravila, 

simbolizacije (oblačila, barve, drže, vedenjski vzorci, znanja, vzgoja itn.). 
6. Diskurzi, ki utemeljujejo družbena spolna razmerja (religiozne mitologije in teologije, scientizem, literarne, 

slikarske itn. upodobitve ipd.). 
7. Zgodovina spolov, zgodovina žensk in njun (epistemološki) pomen za zgodovinsko znanost in druge družbene 

znanosti. 
8. Strukture zgodovinskih družbenih situacij v preteklosti  v luči reprezentacij spolov. 
9. Marginalizacije v okrilju spolnih kategorij (norci, lopovi, klateži, tujci itn. na eni strani, prostitutke, lahkoživke, 

vešče, čarovnice itn. na drugi strani v evropskih predindustrijskih družbah, v industrijskih pa?), spolne 
kategorije kot je marginalizacija (homoseksualci). 

10. Seksualnost in totalitarni ideološki dispozitivi, zlasti tisti, ki temeljijo na socialnem darvinizmu 
(nacionalsocializem, fašizem, stalinizem, neoliberalizem ...). 

11. Emancipacije v preteklosti, emancipacije v sedanjosti. 
 
Elementi zgodovinske antropologije 

1. Sestavine družbenih znanosti, ki so bile podlaga za nastanek zgodovinske antropologije (med njimi  sociologija, 
antropologija, etnologija, zgodovinopisje). 

2. Ideološka zgodovina in znanstvena zgodovina (razmerje memorija in zgodovina). 
3. Spontano in ideološko reprezentiranje zgodovine: razlikovanje med memorijo in spominom. 
4. Nelinearni razvoj zgodovinopisja:  razsvetljensko zgodovinsko polje in historistična stoletna digresija. 
5. Čas v zgodovinopisju in časi zgodovinopisja. 
6. Diferenciranje družboslovnega polja (sociologija in antropologija, zgodovina šole Analov). 
7. Etape šole Analov in oblikovanje dispozitiva nove zgodovine in nato zgodovinske antropologije. 
8. Zgodovinarji šole Analov kot Durkheimovi nasledniki: razmerje sociologija in zgodovina. 
9. Družbene reprezentacije, imaginariji, mentalitete memorije in drugi označevalni oz. simbolizacijski sistemi kot 

predmet zgodovine. 
10. Zgodovinska antropologija in sorodne konceptualizacije družb. 
11. Glavna spoznanja šole Analov in kritike. 

 
Transferji  vednosti: memorija, izobraževanje, prevajanje, kultura 

1. Problematika zapominjanja, ločitev od psihologizmov, pozaba kot memorijska strategija. 
2. Ločevanje med memorijo (memorijami) in zgodovinsko znanostjo kot pogoj državljanskega habitusa (razlika 

med podložnikom, privržencem in državljanom iz zornega kota odnosa do preteklosti in njene rabe). 
3. Tradicija in memorija, vzgoja in adaptacija, izobraževanje in republika. Oblikovanje polj vednosti, intelektualnih 

habitusov skozi dejavnosti in njihove institucije (univerza, publikacije, diskurzi, discipline). 
4. Razmerja med Bourdieujevimi koncepti: habitus, polje, agnesi in epistemični prag. 
5.  Družbeni kraji vednosti: univerza, znanstveni diskurzi, znanstvena polja in razmerje do družbenega in 

kulturnega okolja. 
6. Antiintelektualizem političnih dispozitivov (v univerzitetnem polju ali v kakem drugem polju), zlasti avtoritarnih 

in totalitarnih; simuliranje intelektualnih dejavnosti. 
7. Prevodi in zgledi: ideološka uporaba drugih okolij in diskurzov. 
8. Razmerje: memorija : zgodovina v okoljih zaprtih (getoiziranih) kultur. 
9. Družbena funkcija rigorozne znanstvene kritike na ravni avroreprezentacij družbenih skupin in na ravni 

aktiviranja družbenih intelektualnih potencialov. 
10. Oblike antiintelektualizma in njihove družbene funkcije. 
11. Je spoznavanje lahko zloraba? Kdo zlorablja spoznanja? Kakšne so strategije takšnih rab vednosti in kakšni so 

družbeni učinki? 


