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»MRTVI, POGREŠANI IN POZABLJENI« 

 

Druga mednarodna konferenca o multidisciplinarnih raziskavah modernih konfliktov 
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14.–16. oktober 2020 
 
 
V letošnjem letu bo preteklo 75 let od konca druge svetovne vojne, ki je za seboj zapustila 
uničenje kakršnega svet dotlej še ni doživel. Milijoni ranjenih, mrtvih in pogrešanih vojakov in 
civilistov so travmatično zaznamovali celotne narode in skupnosti ter se tako zapisali v 
individualni in kolektivni spomin. Celotno 20. stoletje je zahtevalo več kot 120 milijonov smrtnih 
žrtev, natančne številke pa verjetno nikoli ne bodo poznane. Iskanje in identifikacija mrtvih in 
pogrešanih oseb je dolgotrajen proces, ki sledi vsakemu modernemu konfliktu. Pri tem je ključno 
sodelovanje strokovnjakov različnih ved, ki lahko pripomorejo k hitrejšemu in natančnejšemu 
delu, le-to pa ima v mnogih primerih lahko pomemben vpliv na posameznike in skupnosti, 
posebno po dolgotrajnemu iskanju svojcev, ki lahko poteka leta in desetletja. 
 
Z drugo mednarodno konferenco o multidisciplinarnih raziskavah modernih konfliktov izvedeno 
v Sloveniji želimo obuditi spomin na mrtve, pogrešane in pozabljene udeležence vojn 20. in 21. 
stoletja. Vabimo vas, raziskovalce različnih znanstvenih disciplin, še posebej arheologije, 
antropologije, forenzike, zgodovine, geografije, etnologije, heritologije, muzeologije in drugih, da 
se nam pridružite s svojimi prispevki. 
 
Prispevki naj obravnavajo različne vidike in raziskave pokopališč, grobišč, mrtvih, pogrešanih in 
pozabljenih posameznikov in skupin oseb, od terenskih in laboratorijskih raziskav, do analiz 
arhivskih virov in preučevanja materialnih ostankov, spomina in preostale nematerialne dediščine. 
Poleg ustnih predstavitev bo organizirana tudi predstavitev plakatov. 
 
Glavni sklopi: 

- terenske raziskave pokopališč, grobišč, pokrajin konfliktov, spomina in smrti, 
- multidisciplinarne raziskave posmrtnih ostankov in z vojnimi zločini povezanih krajev, 
- moderni raziskovalni pristopi (»od zračnega laserskega skeniranja do DNK analiz«), 
- antropološki pristopi k mrtvim, pogrešanim in pozabljenim posameznikom in skupinam 

oseb, 
- analize historičnih virov, 
- dokumentiranje, ovrednotenje, interpretiranje, ohranjanje in upravljanje lokacij, spomina 

in dediščine mrtvih, pogrešanih in pozabljenih posameznikov in skupin oseb. 
 
Uradni jezik mednarodne konference bo angleški, predstavitve pa naj bodo dolge 20 minut s 
PowerPoint predstavitvijo. Plakati naj bodo natisnjeni v formatu 70 × 100 centimetrov. 



                

 

Prijavnice za obiskovalce in sodelujoče, naslovi in povzetki prispevkov in plakatov (300 besed) 
naj bodo napisani angleškem jeziku in poslani na: mrmc.slovenia@gmail.com 
 
Datumi konference: 
14. oktober 2020: konferenca v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. 
15. oktober 2020: konferenca v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. 
16. oktober 2020: ekskurzija v Park vojaške zgodovine Pivka. 
 
Cenik: 

 Polna cena Doktorski študenti Študenti 

3 dni 70€ * 60€ * brezplačno *** 

1 dan   40€ **   30€ ** brezplačno *** 

Konferenčna 

večerja 
     20€ ****      20€ **** 20€ **** 

Ekskurzija      20€ ****      20€ **** 20€ **** 

 

* Cena vključuje kavo, kosili, večerjo in ekskurzijo. 

** Cena vključuje kavo in kosilo. 

*** K brezplačnemu obisku ne pripadajo ekskurzija, kosili in večerja. 

**** Doplačilo za enodnevne obiskovalce in študente. 

(K zgoraj navedenim cenam bo dodan 22% DDV). 

 

Pomembni datumi: 

15. junij 2020 – rok za oddajo naslovov in povzetkov prispevkov. 

10. september 2020 – rok za oddajo naslovov in povzetkov plakatov. 

15. september 2020 – rok za prijavo na konferenco (prijava je obvezna za vse udeležence). 

20. september 2020 – rok za plačilo kotizacije. 

O sprejetju prispevkov bodo avtorji obveščeni najkasneje do 15. julija 2020. 

 

Organizatorji 

- Avgusta, d.o.o. 

- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo 

- Center za preventivno arheologijo - ZVKDS 

- Narodni muzej Slovenije 

 

Znastveni odbor: 

- dr. Uroš Košir 

- dr. Matija Črešnar 

- dr. Tamara Leskovar 

- mag. Jože Podpečnik 

- dr. Nicholas J. Saunders 

- dr. Marko Štepec 

 

Za več informacij obiščite spletno stran www.mrmc-conference.com 
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Podpornik konference: 

 

 
https://www.parkvojaskezgodovine.si/ 
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