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ETNOLÓGIA
Čo sa počas štúdia naučíte...
Nahliadnete do kultúrneho vývoja a spôsobu života
v jednotlivých regiónoch Slovenska i do kultúry etnických menšín. Získate prehľad o etno-muzikologických koncepciách a žánroch folklóru. Spoznáte naše
slovesné, hudobno-tanečné i remeselno-výtvarné
kultúrne dedičstvo a špeciálne sa budeme venovať
hudobnému a tanečnému folklóru. Sme jediný odbor,
kde si i prakticky osvojíte ľudové tance, tradičné spevy
i výtvarné umenie. Neskôr preniknete aj do európskeho folklóru, mytológie a náboženských tradícií Západu i Východu. Zasvätíme vás do moderných informačných technológií, aby ste hravo zvládli techniky
dokumentácie etnologického výskumu. Vyskúšate si,
ako sa realizuje výskum vo vybraných lokalitách priamo v teréne. Súčasťou štúdia je aj cudzí jazyk – otvoríme vám tak dvere nielen do sveta etnológie, ale i do
zaujímavých krajín s bohatými tradíciami.

Život na katedre
Chcete byť v manažérskom tíme pri príprave významných kultúrnych festivalov? U nás získate praktické
skúsenosti, ako organizovať a technicky zabezpečovať celoslovenské i medzinárodné kultúrne podujatia. Máte rytmus v nohách, zručnosť v rukách či zlato
v hrdle? Potešte svoje talentované orgány v našich
Tvorivých dielňach, Tanečných domoch, prezentujte
sa v scénických etudách alebo v speváckych súťažiach. Dva v jednom iste poznáte. Ale poznáte aj šesť
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v jednom? Nie? Príďte na naše Etnologické dni a v rámci jedného podujatia zažijete workshopy, výstavy, tanečné zábavy, „stretká“ so zahraničnými študentmi,
diskusné fóra a inšpiratívne prednášky významných
etnológov. Radi spájate? Tak spojte príjemné s užitočným. Na akciách Folklórne pozdravy alebo Predvianočné matiné sa pobavíte i poučíte. Riaďte sa heslom:
Všade dobre, tak prečo byť doma? U nás ho naplníte do
posledného písmena. Ponúkame vám zaujímavé exkurzie, účasť na zahraničných folklórnych festivaloch
i semestrálne študijné pobyty v Nórsku, Rakúsku,
Českej republike či v Maďarsku. Poznáte „tajné“ zasväcovacie rituály? Nie? Prejdete nimi na Beánii – a len
po ich absolvovaní sa stanete skutočnými študentmi.
Veríme, že medzi nimi bude už v budúcom akademickom roku figurovať i vaše meno. Nezaváhajte! Etno
je stále in! A Nitra mu fandí!

Čo s diplomom v rukách?
Môžete sa uplatniť vo vedecko-výskumnej oblasti ako
pracovníci vedecko-výskumných inštitúcií, múzeí, organizácií dokumentujúcich a rozvíjajúcich problematiku kultúrneho dedičstva, v poradenských činnostiach
pre domáce i zahraničné kultúrno-osvetové inštitúcie,
masmédiách alebo v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických menšín. Zamestnanie si nájdete i vo
vzdelávacích inštitúciách umeleckého a folklórneho
hnutia, napr. v umeleckom školstve, centrách voľného
času či folklórnych súboroch.
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