Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri
Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU) pokriva
interdisciplinarno polje raziskovanja migracijskih
procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju.
Raziskovalci se osredotočajo na študije izseljenstva in
priseljenstva, povratništva, etničnosti, migracijskih
politik ter na različne metodološke in teoretične
pristope k raziskovanju migracij. Pri svojem delu
izhajajo iz številnih humanističnih in družboslovnih
disciplin – iz zgodovinopisja, literarne zgodovine,
etnologije, antropologije, sociologije, kulturoloških ter
političnih ved in iz umetnostne zgodovine. Vključujejo
se v mednarodne projekte s področja migracij in težijo k
primerljivosti svojih raziskav s podobnimi raziskavami v
Sloveniji in v tujini.

Konferenca je organizirana v okviru znanstvenoraziskovalnih projektov Poklicne
migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov in
Etnična ekonomija: Izziv ali ovira za gospodarstvo v SLO in EU.

Strokovno-znanstveni posvet

»Etnična ekonomija« in Slovenci zunaj RS

Prešernova dvorana ZRC SAZU
Novi trg 4, Ljubljana
Sreda, 4. julij 2012

Organizator: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU)
Posvet vodi: dr. Zvone Žigon, ISIM ZRC SAZU

PROGRAM

I. del – pozdrav in uvodne predstavitve
Dr. Marina Lukšič-Hacin
Matjaž Longar
Dr. Zvone Žigon
Dr. Breda Mulec

predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo
in migracije ZRC SAZU
državni sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu (USZS)
sekretar na USZS, dejavnosti Urada na področju
zdomstva in izseljenstva
sekretarka na USZS, dejavnosti Urada na področju
zamejstva

II. del – razprave raziskovalcev
Dr. Zvone Žigon
Dr. Sonja NovakLukanovič
Dr. Breda Mulec
Dr. Mitja Durnik

Dr. Jure Gombač
Dr. Darja Borsič

9:00 – 9:30

9:30 – 11:15

Poslovno sodelovanje kot nova (odrešilna?) oblika udejanjanja
etnične identitete v izseljenstvu
Gospodarstvo in identiteta manjšine
Kroženje možganov in (ne)povezanost z gospodarstvom
Politična ekonomija in ekonomska zgodovina Kanade
ter poskus metodološke in teoretske umestitve
etnične ekonomije kanadskih Slovencev
Etnična ekonomija v nekaterih evropskih mestih
danes. Primeri iz prakse v teorijo
Povratne migracije v Sloveniji: motivi in možnosti za
vrnitev

Odmor

11:15 – 11:25

III. del – okrogla miza

11:25 – 13.00

Zakaj poslovati (ravno) s Slovenijo … in zakaj raje ne?

Sodelujejo:
predstavniki slovenskih gospodarskih organizacij zunaj RS, slovenski
podjetniki iz tujine, podjetniki –povratniki ipd.
Moderatorka: Edita Cetinski–Malnar, RTV Slovenija

