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Zveme Vás na čtvrté mezinárodní setkání balkanistů, na další zastávku Balkánského expresu, který letos 
pořádá Fakulta humanitních studií ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2.prosince 2017 v Domě národnostních menšin (Vocelova 602/3, Praha 2).  
V tomto roce se naše setkání zaměří na témata zdánlivě okrajová, která po dlouhou dobu stála mimo 
badatelskou pozornost, přestože jejich dopad do sociální reality Balkánu je patrný. Rádi bychom tak upozornili 
zejména na neviditelné nebo marginalizované sociální skupiny Balkánu, včetně etnických. Stejně tak uvítáme 
příspěvky zaměřené na osobnosti, jevy a procesy, které se podílely a podílejí na dynamice sledovaného 
regionu, a které lze charakterizovat jako „neviditelné“, „přehlížené“ nebo „zapomenuté“.  
Toto zacílení se týká především problematiky „sociální neviditelnosti“. Zahrnuje otázku sociální exkluze, která 
je jedním z nejzávažnějších problémů současného světa. V balkánském prostoru existuje řada vyloučených 
skupin – „etnických“, „národnostních“, „náboženských“, lidí postižených chudobou, lidí bez domova, dětí bez 
rodin, vdov, válečných veteránů, a také migrantů, uprchlíků a dalších. Sociální neviditelnost je součástí 
sociálního vyloučení a spočívá v marginalizaci a systematickém přehlížení specifických skupin nebo 
jednotlivců, případně v jejich úplném zapomenutí. V rámci konference se tak chceme zaměřit na jevy, které 
jsme nechtěli propracovávat, protože jsme je pokládali buď za málo významné, nebo příliš citlivé. 
Ústředním tématem letošního setkání je tedy „neviditelný Balkán“. Slovo neviditelný asociuje mnoho významů. 
Může otevřít známá i opomíjená témata z různých oblastí studia, jež spolu dají odpověď na otázku: Co jsme 
neviděli, nechceme vidět (přehlížíme) nebo jsme přestali vidět (zapomněli), když se zabýváme regionem 
Balkánu? Tři příčinné souvislosti „slepoty“, které jsou obsaženy v otázce, již chce konference řešit, pak 
odkazují na tři roviny promýšlení neviditelnosti Balkánu.  
První souvislost (neviděli jsme) odkazuje k historii balkanistiky. Vyzývá k zamyšlení, jaká témata se v určité 
době neřešila a proč, jak korespondovala s dobovým společenským klimatem, jaký dopad jejich absence na 
vědu měla a v jakých okamžicích docházelo k průlomu nových, dosud neřešených témat. Otázka, co jsme 
neviděli, tedy míří i k současné balkanistice a otevírá prostor pro nová témata, paradigmata i nové 
metodologické přístupy. 
Druhá souvislost (nechceme vidět/přehlížíme) nemusí být tak nutně vzdálená souvislosti první. Směřuje 
ovšem výhradně k sociální realitě Balkánu jako takové, k tabu, která ji svazují. Cílem druhé souvislosti jsou 
aspekty života lidí na a z Balkánu, události, které se staly, artefakty, které se zde nacházejí, ale z nějakého 
důvodu nejsou nebo dokonce nemají být vidět.  
Třetí souvislost (přestali jsme vidět/zapomněli jsme) nás vede zpátky k balkanistice jako vědě, a také k 
souvislosti přehlížení. Je zacílena na aspekty života, na jevy, na aktéry, kteří v minulosti byli jasně viditelní. 
Měli velký vliv a dopad na povahu regionu, na životní styl atd., ale v současné době ztratili svůj význam. 
Dilema viditelnosti v minulosti a neviditelnosti v současnosti se může týkat životních strategií, paměti, vztahu 
k významným osobnostem či událostem. 
Obracíme se na odborníky z řad antropologů, etnologů, filosofů, historiků, politologů, psychologů, sociologů a 
dalších vědních specializací. Chceme dát impulz k připomenutí témat, která v minulosti byla stěžejní, ale 
vytratila se, stejně jako promýšlet dynamiku společenského a kulturního vývoje současného Balkánu. Těšíme 
se na příspěvky, které představí objevy, jež prohloubí náš pohled na Balkán a lidi z Balkánu, připomenou 
témata, která upadla v zapomenutí a upozorní na tabu, s nimiž se Balkán vyrovnává. 
Konference je mezinárodní. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina. Příspěvky v češtině a 
slovenštině budou tlumočeny do angličtiny. Součástí konference je také bohatý doprovodný program, který 
chce ukázat Balkán z perspektivy jídla, obrazu, filmu a hudby. Těšíme se na setkání: pracovní i 
společenské, činorodé i přátelské.
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