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A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
Osvojíte si dejiny kultúry, získate prehľad o súčasných 
kulturologických koncepciách, nahliadnete i  do inter-
disciplinárnych prepojení s  kulturológiou – do dejín 
filozofie, kultúrnej antropológie, filozofie kultúry i me-
diálnej kultúry. Súčasťou štúdia je aj nadobudnutie 
praktických zručností v umeleckej tvorbe – naučíte sa 
ich v našich Tvorivých dielňach.

Život na katedre
Chcete byť spolurozhodovateľom pri udeľovaní prestížnej 
celoštátnej ceny Pavla Straussa za umeleckú tvorbu? Pri-
dajte sa k nám! Aj vďaka našim študentom sú už laureát-
mi tejto ceny napr. J. Bednárik, B. Turzonovová, P. Ham-
mel, Š. Nosáľ, K. Kállay a  mnoho iných významných 
osobností. Lákajú vás dosky, ktoré znamenajú svet? Staň-
te sa členmi experimentálneho študentského divadla 
VYDI, ktoré už roky boduje na každom divadelnom festi-
vale u nás i v zahraničí. Ste milovníkom hudby? Môžete si 
ju užívať ako interpret i poslucháč. Doplňte rady nášho 
hudobného telesa Musicantica Slovaca alebo sa len tak 
započúvajte do jeho gotických, renesančných či baro-
kových tónov. Láka vás skôr výtvarné umenie? Vystúpte 
po schodoch do Galérie na schodoch a čaká vás umelec-
ký Parnas. Radi spoznávate zaujímavých ľudí? Určite vás 
potešíme tak, ako sme vašich starších kolegov potešili 
besedou s  K. Peterajom. Tých potešení máme pre vás 
v zálohe ešte celú kopu. Príďte a presvedčte sa na vlast-
né oči a precíťte to svojimi zmyslami! Čakáme vás!

KULTUROLÓGIA
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Filozofická fakulta  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

Katedra kulturológie
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 352
E-mail: lmolnarova@ukf.sk
Web: www.kkult.ff.ukf.sk

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa v celej sieti nezávislých kultúrnych centier, 
asociácií, festivalov, kultúrnych a osvetových inštitúcií. 
Lukratívne pracovné miesta získate i v oblasti kultúrnej 
diplomacie, v oddeleniach propagácie kultúry, v médi-
ách, manažmente kultúry či v animačných činnostiach.

KULTUROLÓGIA


