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     Tradičná kultúra v regióne – zamestnanie, či poslanie?n

 Osvetová práca v regiónoch Slovenska sa vyvíja už mnohé desaťročia. Centrum tradičnej kultúry
 v Myjave ako špecializované osvetové pracovisko je jednou z možných príležitostí na uplatnenie
 absolventov a absolventky úzko profilovaných študijných odborov ako etnológia, pedagogika
 ľudového tanca a pod. Starostlivosť o tradičnú kultúru v regióne, najmä v oblasti folklorizmu, sa
 tu stáva nielen zamestnaním, ale tiež životným poslaním. Archív tradičnej ľudovej kultúry, odborné
publikácie, metodické audiovizuálne materiály, odborné a metodické semináre, kurzy, výchov-i

 no-vzdelávacie podujatia, programy a festivaly, až po priame pedagogické a odborné pôsobenie
 vo folklórnych kolektívoch a ZUŠ – to všetko prináša možnosť realizácie pre budúce generácie
 našich študentov. Našou hostkou bude pracovníčka spomínanej osvetovej inštitúcie, Mgr. art.
Lenka Šútorová-Konečná, ArtD. o
Univerzitný tvorivý ateliér / Študentský domov Nitra / Ul. B. Slančíkovej 1 / 16:30 
 

  Tanečný dom: Jarné chorovody – rituál, tanec a hra
Tanečný dom spojený jednak s informatívnou prednáškou Mgr. Kataríny Babčákovej, PhD.i(Ná-i
 rodné osvetové centrum v Bratislave) o chorovodoch a ich funkcii v kalendárnom obradovom cykle,i
 jednak s prezentáciou chorovodov a kolies nitrianskych folklórnych súborov FS Ponitran, FS Zobor
 a DFS Borinka. Tance vyučujú: Katarína Babčáková, Martina Hrabovská a Peter Hrabovský, študenti
Vladimír Kendra a Marek Sabol. Hrá Ľudová hudba Michala Nogu. Vstup voľný. o
Hala na poschodí / ŠD Nitra / B. Slančíkovej 1 / 19:00                                          

 

   štvrtok 22. 3. n
   
 

    Príbehy Nitry III – Námestie republík
 V poradí už tretia komentovaná prechádzka nás zoznámi s príbehom malého, dnes nenápadného
 a zabudnutého námestia Nitry, ktorého vzhľad sa prudko menil v slede dejinných udalostí 20.
 storočia. Pohľad na urbanizmus a architektúru námestia, jeho umelecké diela a historický kontext
                                          predstaví kulturológ Mgr. Juraj Novák. o
 Meeting point – Štúrova 9, Nitra / Pred budovou Krajského súdu /i
GPS:  48.308081, 18.083078 / 11:00
 

  Interdisciplinárne dialógy
 oV hlave tridsať, v krížoch sto. bTen zvyšok medzitým  
už treba nejako prežiť.   O starobe a starnutí

 

 Prednáška Mgr. Ľubice Voľanskej, PhD. z Ústavu etnológie SAV v Bratislave. “Európa šedivie.
 Staroba a starnutie sa tak stále častejšie stávajú predmetom mediálneho, sociálno-politického
 i výskumníckeho záujmu. Subjektívne prežívanie tejto životnej etapy i starnutia ako procesu je však
 v stredoeurópskom prostredí skúmané málo. Dr. Ľ. Voľanskú zaujímajú motivácie správania sa
 a činností starých ľudí, ich postoje k vlastnému správaniu a konaniu a k správaniu a konaniu
 iných, ako o nich sami hovoria a píšu. Bežne kladené otázky – Kto je starý? Ako možno stanoviť
 časovú alebo inú hranicu, odkedy je človek starý? – necháva zodpovedať svojich partnerov
 a partnerky vo výskume. Ponúka tak pohľad do „cudzej krajiny s neznámym jazykom, ktorá
        nikoho nezaujíma, pokiaľ nestojí na jej hranici.”io
 Akropola Filozofickej fakulty / Hodžova 1 / 14:45
  
 

utorok 20. 3.
   Z Nitry do sveta: Semester na “Zavetiške” a v Telemarku 

Prezentácie študentiek Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF - Lucie Mackovej, Martiny Malíko-i

 vej a Jany Horváthovej – o skúsenostiach a zážitkoch z absolvovaných študijných pobytov na
významných zahraničných univerzitách. o
  Sieň Konštantína Filozofa / Hl. budova UKF v Nitre / Tr. A. Hlinku 1 / 10:00

 

   Terénny výskum I. – Oravská Polhora, Heľpa a Vlachovo
 Vernisáž výstavy. Študentky a študenti 2. a 3. ročníka Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF
 v Nitre prostredníctvom výstavy priblížia dôležitú súčasť štúdia etnológie – ich prvý 10-dňový
 kolektívny terénny výskum, ktorý realizovali v roku 2016 v obci Oravská Polhora (okr. Námestovo),v
v roku 2017 v obci Heľpa (okr. Brezno) a v roku 2018 v obci Vlachovo (okr. Rožňava). o o
Galéria na schodoch / Budova FF UKF / Hodžova 1 / 13:00

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2018
 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je významnou odbornou aktivitou
 realizovanou každoročne na katedrovej a fakultnej úrovni. Jej cieľom je prehlbovať, podporovať
 a rozvíjať vedecké, odborné a umelecké zručnosti študentov v študijnom odbore etnológia. V sekcii
 Vedecká a odborná činnosť študenti prezentujú odborné príspevky pred hodnotiacou komisiou,
 ktorá posudzuje úroveň, aktuálnosť a mieru originality jednotlivých prác, hodnotí tiež samostatnosť
 a vlastný prínos študenta v rámci riešenej problematiky. V sekcii Umelecká činnosť súťažiaci hrou,
 spevom alebo tancom odprezentujú svoje umelecké projekty z oblasti hudobno-tanečného folklóru.
Univerzitný tvorivý ateliér / Študentský domov Nitra / Ul. B. Slančíkovej 1 / 15:00
 

    Ozveny Antropofestu
 Po-festivalová filmová projekcia výberu snímok z 9. ročníka Medzinárodného festivalu filmov
  s antropologickou tematikou Antropofest, ktorý v Prahe (Česká republika) každoročne organizuje
 rovnomenné občianske združenie. Premietneme filmy: HOTEL SPLENDID (Taliansko, 2016, 90 min,
 réžia: Mauro Bucci; Jazyk dialógov: taliančina, angličtina, francúzština, jazyk Wolof; Jazyk titulkov:
 čeština, angličtina) a 4000 MIL KE ŠTĚSTÍ (ČR/Kanada, 2017, 30 min, réžia: Phillip Nosák; Jazyk
        dialógov: čeština, angličtina). o
 Fotogaléria Trafačka / J. Kráľa 65 / Nitra / 19:00
  

streda 21. 3. n

     
 oBoli sme Dedinou roka": Predstavenie projektu APVV
 Multimediálna prezentácia výskumného projektu APVV s názvom "Sociokultúrny kapitál úspešných
 obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka" s účasťou riešiteľských kolektívov z
 Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF Univerzity
              Mateja Bela  v Banskej Bystrici a Ústavu etnológie SAV v Bratislave. o
Sieň Konštantína Filozofa / Hl. budova UKF v Nitre / Tr. A. Hlinku 1 / 10:00
 

 

     gZa rómskym ľudom" a Šilalo paňori/Studená vodička
 Moderovaná diskusia a prezentácia projektu Šilalo paňori / Studená vodička, venovaného
 prepojeniu medzi piesňami a životom Rómov na Slovensku, v rámci ktorého vzniklo niekoľko
 výstupov. Zuzana Mojžišová (Katedra audiovizuálnych štúdií VŠMU) porozpráva o jednom z nich,
 svojej novej knihe Za rómskym ľudom, ktorú zostavila z výskumných denníkov písaných počas ciest
 za rómskym folklórom. Etnomuzikologička a autorka projektu, Jana Belišová, PhD. (Ústav hudobnej
 vedy SAV v Bratislave) predstaví celý projekt, ktorý okrem knihy vyústil do 25 dokum. videí Šilalo
paňori/Studená vodička (J. Belišová, M. Šulík) a dokum. filmu Ťažká duša (r. M. Šulík, 2017).  o
Univerzitný tvorivý ateliér / Študentský domov Nitra / Ul. B. Slančíkovej 1 / 14:00 
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