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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKULT/NKUNS/15

Názov predmetu: Nezávislá kultúra a umenie na Slovensku

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: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie Seminárnej práce kolokviálneho, resp. písomného typu na zvolenú tému priamo
súvisiacu s problémovými okruhmi daného predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Získanie kulturologických znalostí v oblasti odbornej reflexie nezávislých kultúrnych a umeleckých
iniciatív rôznych spoločenských skupín, komunít, združení a centier na Slovensku s dôrazom na
zhodnotenie ich významu pôsobenia v historicko-spoločenskom kontexte pred a po roku 1989 v
komparácii s intenciami tzv. oficiálnej kultúry establišmentu spoločenských systémov socializmu
a (neo)kapitalizmu.

Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na reflexiu problematiky tzv. nezávislých umeleckých a kultúrnych iniciatív
rozmanitých skupín, združení a centier v opozícii voči oficiálnej kultúre u nás, a to v priereze od
60. rokov 20. storočia po ich transformácie po roku 1989 vrátane premien v súčasnosti. Okrem
objasnenia tematicky základného terminologického aparátu (pojmov nezávislá kultúra, oficiálna
kultúra, alternatívne umenie, subkultúra, komunita, minorita a pod. – pred a po roku 1989) pôjde
o oboznámenie sa s funkciami a najvýznamnejšími aktivitami kultúrne a umelecky nezávislých
subkultúr, osobností a komunít v podmienkach historicko-spoločenských procesov tzv. reálneho
socializmu a neoliberálneho kapitalizmu na Slovensku.

Odporúčaná literatúra:
DUBUFFET, J.: Dusivá kultúra. Praha, 1998.
BAUMAN, Z.: Komunita. Bratislava, 2006.
BONDY, E.: O globalzaci. Brno, 2005.
FUJAK, J.: Margonálie. Nitra, 2013.
FUJAK, J.: Slovenské hudobné alternatívy. Nitra, 2006.
MISTRÍK, E. a kol: Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava, 1999.
SLEZÁKOVÁ, J.: Centrá súčasnej progresívnej kultúry a umenia na Slovensku.. Diplomová
práca, Nitra 2009.
STRÝKO, M.: Za vlastný život. Košice, 1996
VLADIMÍR 518 (ed.): Kmeny 0. Praha, 2013.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

50.0 20.0 20.0 0.0 0.0 10.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Schválil : prof. PhDr. Július Fuják, PhD. Dátum schválenia: 03.02.2020


