
 

 

Kokavské etnodielne nielen pre študentov 2017 

 

 
 

Cieľom projektu je realizácia letných tvorivých dielní pre študentov etnológie, kultúrnej a sociálnej 

antropológie, ale aj pre záujemcov z radov metodických pracovníkov osvetových a kultúrnych stredísk 

a  dobrovoľníkov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. 

 

 „Etnodielne“ budú zamerané na oblasť orálnej histórie (oral history) ako na interdisciplinárnu 

metódu využívanú nielen v sociológii, etnológii a ostatných  spoločenskovedných a humanitných 

odboroch, ale aj v praxi metodických pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení 

a dobrovoľníkov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.  

 

 

V rámci dielní budú frekventanti oboznámení s metódami a technikou výskumu oral history,  

s niektorými úskaliami, s ktorými sa pri výskume môžu stretnúť, oboznámia sa so špecifikami 

naratívneho rozprávania, ústneho spomínania, vyskúšajú si používanie metódy oral history v rámci 

praktických cvičení,  bližšie sa oboznámia i s aktuálnymi i realizovanými projektmi etnológov (doc. 

PhDr. Hana Hlôšková, CSc., PhDr. Monika Vrzgulová, PhD., doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., 

Mgr. Martina Hrabovská), ale aj reprezentantov občianskych združení (napr. Juraj Jakubík – Matej 

Slávik, Hvozdnica: Ako to dokázali) a ďalší.  

Zo zahraničia naše pozvanie prijali pracovníci Centra orální historie pri Ústave pro soudobé dějiny AV 

ČR (prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., Mgr. Lucie Marková, PhD),  ako aj doc. PhDr. 

Daniela Stavělová, CSc. z Etnologického ústavu AV ČR, HAMU. 

 

 

 

Harmonogram predbežný: 

 

Štvrtok  -  3. 8. 2017  

 

10:00 – 11:30     Registrácia účastníkov 

 

12:00 – 12:45     Obed 

 

13:00  – 13:15  Privítanie účastníkov starostom obce Kokava nad 

Rimavicou Ing. Jánom Chromekom 

13:15 – 14:15   Hana Hlôšková – Úvod do problematiky orálnej 

histórie  

14:15 – 14:45 Diskusia 

 

14:45 – 15:45 Miroslav Vaněk –  K teórii a metodológii oral 

history; vybrané kapitoly zo súčasných dejín 

z pohľadu oral history; skúsenosti s výučbou oral 

history 

15:45 – 16:15 Diskusia 

 

16:15 – 16:30 Prestávka 

 



16:30 – 17:30 Monika Vrzgulová – Využitie metódy oral history 

vo vzdelávaní na stredných školách: skúsenosti a 

dobré príklady 

17:30 – 17:45 Diskusia 

 

17:45 – 18:45 Lucie Marková – príspevok rámcovo zameraný 

na konkrétne výskumné témy riešené metódou 

oral history  

18:45 – 19:00 Diskusia 

 

19:00 – 20:00  Večera 

 

20:00 – 21:00  praktické cvičenia (H. Hlôšková, M. Vrzgulová, 

L. Marková) 

21:00 – 22:00  Ako to dokázali (J. Jakubík- ukážka študentského 

filmového dokumentu, pozri: 

http://akotodokazali.sk/ ) 

 

 

 

Piatok  -  4. 8. 2017 

  

7:30 – 8:30 Raňajky 

 

8:30 – 9:30 Daniela Stavělová – K výskumu osobností 

folklórneho hnutia 

9:30 – 10:30 Margita Jágerová – Od teórie k praxi - edukačné a 

prezentačné podujatia zamerané na osobnosti 

etnológie, folkloristiky a scénického folklorizmu 

10:30  – 11:30 Martina Hrabovská – K vybraným otázkam 

výskumu choreografických osobností  

11:30 – 12:30 Obed 

 

12:30 – 16:00                                                praktické cvičenia, záver seminára 

 

 
 

http://akotodokazali.sk/

