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Vážené studentky a studenti, 

rádi bychom vás vyzvali ke spolupráci na organizaci světového kongresu Mezinárodní 

společnosti pro etnologii a folkloristiku (SIEF), který se bude na půdě Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně konat od 7. do 10. června 2023. Jedná se o událost, na které se 

setká více než 500 odborníků z celého světa – nejen etnologové a folkloristé, ale ve velké míře 

i badatelé ze spřízněných disciplín: sociální a kulturní antropolog ie, sociologie, historie, 

religionistiky a dalších. Získáte proto jedinečnou možnost podílet se na přípravě a hladkém 

průběhu světově významného kongresu.  

Vítáni jsou dobrovolníci bez ohledu na stupeň a obor studia. Více informací o kongresu najdete 

taktéž na jeho oficiálních stránkách. 

Účastí na kongresu jako dobrovolníci získáte: 

 Jedinečnou možnost podílet se na organizaci světově významného kongresu 

 Vstup zdarma na kongres a možnost účasti na něm i mimo dobrovolnické povinnosti 

 Možnost setkat se s uznávanými odborníky 

 Oběd zdarma každý den konference, konferenční triko jako dárek 

 Možnost zisku zápočtu za praxi – zisk čtyř kreditů 

 Stipendium 

 Cenné zkušenosti – rozvoj organizačních kompetencí, zdokonalení komunikačních 

schopností, zlepšení dovednosti komunikovat v cizím jazyce 

 Atraktivní položku v životopisu 

Požadavky na dobrovolníky: 

 Angličtina na komunikativní úrovni (vítáni jsou i dobrovolníci schopni navíc 

komunikovat dalšími světovými jazyky) 

 Komunikativnost a flexibilita 

 Schopnost řešit krizové situace 

 Absolvování školení a pravidelných koordinačních schůzek během jarního semestru 

2023 

 Účast na školení pořádaném zahraničními koordinátory NomadIT 5. nebo 6. června 
2023 

 Účast na kongresu ve dnech 7. až 10. června (dobrovolníci si budou volit směny dle 

preferencí i zájmu) 

Základní náplň práce dobrovolníka: 

 Pomoc při přípravě kongresu 

 Zabezpečení registrace účastníků 

https://www.siefhome.org/congresses/sief2023/
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 Poskytování informací a pomoci účastníkům (navigace, informace o kongresu, Brně i  

ČR) 

 Pomoc při zajištění jednotlivých panelů (zprovoznění prezentací účastníků, obsluha 

informační techniky) 

 Pomoc s koordinací kulturního programu 

Registrace probíhá do 26. února 2023 skrze registrační formulář (odkaz zde). Spolu s registrací 

doporučujeme zápis kurzu FF:ETBB138 (studenti bakalářského studia) nebo FF:ETMB114 

(studenti magisterského studia). Zápis kurzu je podmínkou pro zisk kreditů.  Na konci února se 

organizátoři zájemcům ozvou s  dalším formulářem, ve kterém si dobrovolníci budou moci  zvolit 

aktivity, na kterých se budou podílet (např. pomoc při zabezpečení tematických panelů 

konferenčních příspěvků dle vlastního zájmu). 

Kontaktní osoba: PhDr. Oto Polouček, Ph.D. V případě jakýchkoli nejasností jej kontaktujete na 

e-mailu poloucek@phil.muni.cz. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevCGK--31oeTiMjwyq6lYaHcVjpZGu1jtff17aCcSVX1csaw/viewform
mailto:poloucek@phil.muni.cz

