Volitelný kurz

Původní obyvatelé a menšiny v severní Evropě
a Grónsku
ZS 2014, výuka začíná 1. října 2014
středa 17.30–19.00, FF UK, nám. J. Palacha 2, Oddělení skandinavistiky ÚGS, 3. patro, místnost 319
Volitelný kurz volně navazuje na loňský kurz Původní obyvatelé severní Evropy a Grónska
a rozšiřuje cyklus přednášek o další etnické menšiny na Severu. Vícejazyčná i multikulturní podoba
Skandinávie bude diskutována ze sociolingvistické, antropologické a historické perspektivy. Dozvíte
se, proč je pro Gróňany důležité udržet si vedle grónštiny i dánštinu a proč současní Sámové
zdůrazňují, že jsou původními obyvateli a nikoli pouze menšinou.
V průběhu kurzu přečtou studenti řadu odborných studií, které reflektují přednášenou
problematiku. Přednášky představí témata z politických a sociálních dějin, literatury a kultury
původních obyvatel a menšin daného regionu s důrazem na reálie sámského a grónského etnika.
Kurz je zacílený na studenty skandinavistiky, finštiny, etnologie a zájemce z řad menšinových studií,
je však otevřený také ostatním studentům UK. Za kurz je možno získat 3 (za účast, četbu textů
a referát) nebo 5 kreditů (totéž plus písemná práce). Jednotlivé přednášky mohou navštěvovat
zájemci z řad veřejnosti.
Přednášky povedou externí odborníci PhDr. Vendula Hingarová, PhD., a PhDr. Ing. Zdeněk
Lyčka.
Program kurzu:
1. (1/10) Úvodní hodina: Přehled menšin a původních obyvatel Severu, požadavky ke kurzu
2. (8/10) Přístup k menšinám a původním obyvatelům ve Skandinávii
3. (15/10) Sámové – historie
4. (22/10) Současní Sámové – kulturní specifika, jazyková politika a postoje k menšinovým
jazykům, revitalizace jazyka
5. (29/10) Gróňané – historie a kultura, přístup Dánska k původním obyvatelům
6. (5/11) Grónské mýty a pověsti, Knud Rasmussen a Áron z Hůrky
7. (12/11) Grónština (kalaallisut, východní a severní varianta) a srovnání s kanadským inuktitutem
8. (19/11) Expedice v Grónsku
9. (26/11) Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích
10. (3/12) Menšiny v Norsku a ve Švédsku
11. (10/12) Studentské referáty
12. (17/12) Menšiny v Dánsku + studentské referáty
13. (7/1) Závěrečný test

