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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKULT/BKEV/09

Názov predmetu: Bilingválna kultúra etník V.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia predmetu: 50 bodov priebežné hodnotenie (Aktívna účasť na prednáškach 25
bodov, seminárna práca s prezentáciou 25 bodov) 50 bodov záverečné hodnotenie (test)
Úspešné hodnotenie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na výučbe (akceptované sú
maximálne 2 absencie). Súčasťou priebežného hodnotenia je seminárna práca na vymedzenú tému
s jej prezentáciou. Ak študent prekročí dve povolené absencie na konci semestra vypracuje extra
seminárnu prácu. Ak vymešká viac ako polovicu prednášok v priebehu semestra, nie je možné
predmet ukončiť. Záverečná známka sa vypočítava na základe počtu dosiahnutých bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent identifikuje a porozumie základným vedomostiam o detailoch a elementoch sledovanej
etnickej skupiny. Teoretické vedomosti posúdi a interpretuje na základe skúseností, ktoré
nadobudne krátkodobými tematickými terénnymi exkurziami, ako aj diskusiami s osobnosťami
etablovanými na poli sledovanej problematiky.

Stručná osnova predmetu:
1. judaizmus
2. historický exkurz, holokaust
3. osud slovenských židov
4. jidiš
5. domov, stravovanie
6. očista a odievanie
7. sviatky židovského kalendára
8. sviatky životného cyklu
9. symboly náhrobných kameňov

Odporúčaná literatúra:
SACHAR, HOWARD M. : Dějiny štátu Izrael. Praha 1999.
JOHNSON, P. : Dějiny židovského národa. Praha 2007.
SALNER, P. : Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava 2007.
SALNER, P. : Prežili holocaust. Bratislava 1997.
SALNER, P.: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava 2000.
FRANEK, J.: Judaizmus: Kniha o židovskej kultúre, histórii a náboženstve. Bratislava 1993.
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ROSTEN, L.: Jidiš pro radost. Praha 1998.
NEWMANN, J. –SIVAN, G.: Judaizmus od A do Z, Praha 1992.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 25

A B C D E FX

32.0 52.0 12.0 4.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Veronika Kudlačáková, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 28.01.2015

Schválil: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.


