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Etnologický ústav se zabývá studiem tradiční lidové kultury
a kultury všedního dne obyvatel České republiky v kontextu
střední Evropy v současnosti a v historii. Brněnské pracoviště
se věnuje bádání kultury duchovní a sociální, teritoriálně se
soustřeďuje zejména na území Moravy a Slezska. Výzkumy
jsou zaměřeny na kulturu každodenního života na venkově
a ve městě, na interetnické vztahy a kulturu všedního dne českých a německých obyvatel Brna, na etnické menšiny, na české etnikum v zahraničí a dějiny oboru. Jednotliví pracovníci jsou
orientováni na hudební, slovesný a dětský folklor, subkultury
mládeže, obřady, obyčejové tradice, spolkový a společenský
život. Součástí činnosti je terénní výzkum s videodokumentací
a rozšiřování a zpracovávání vědeckých informací z oblasti etnologie a etnomuzikologie, vydávání monografií a studií, popularizace oboru, organizování konferencí a poradenství.

Organizační členění
Pracoviště je integrální součástí Etnologického ústavu AV ČR,
v.v.i., se sídlem v Praze 1, Na Florenci 3.

Projekty
Ústřední výzkumné téma ústavu Sociokulturní změny a jejich
dopady na etnokulturní profil lidských společenství a jejich
každodennost (2012 – 2016) řeší pracovníci zkoumáním lokálních, regionálních, národních i menšinových kultur se zaměřením na současné etnokulturní tradice a etnorevitalizační
procesy v urbánním a rurálním prostředí. Další projekty se věnují např. folkloristickému dílu Leoše Janáčka, kulturním a sociálním proměnám Brna, identitotvorným procesům českého
etnika v geograficko-historickém území rumunského a srbského Banátu.

Mezinárodní spolupráce
Pracovníci pobočky spolupracují s kolegy z oborových pracovišť v Německu, v Polsku, v Rakousku, v Rusku, na Slovensku,
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ve Slovinsku a v Srbsku. Participují na mezinárodních projektech a konferencích, poskytují konzultace, uskutečňují výměnu
poznatků i odborné literatury.

Spolupráce s vysokými školami
Pracovníci vyučují na Masarykově univerzitě, vedou, oponují
a konzultují diplomové a doktorské práce, jsou členy oborových
komisí. Pracoviště je partnerem Ústavu evropské etnologie MU
v projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí čerpajícím ze strukturálních
fondů EU, který rozšiřuje tematické a finanční zabezpečení terénního výzkumu studentů.

Služby veřejnosti
Dokumentační sbírka pracoviště obsahuje rukopisné, hudební, au
diovizuální a fotografické dokumenty. Písňová sbírka má 80 tisíc jed
notek a je největším pramenným písňovým fondem na našem území;
využívá ji i veřejnost, zejména vysokoškolští studenti a folklorní
soubory. Knihovna obsahuje 15 tisíc svazků prezenčně přístupných
vědecké a laické veřejnosti.
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