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Opće informacije
Ime i prezime

Luka Šešo

Znanstveno zvanje

Znanstveni suradnik

Znanstveno-nastavno zvanje

Docent

Područje znanstvenog rada

Humanističke znanosti

Polje znanstvenog rada

Etnologija i kulturna antropologija

Grana znanstvenog rada

Matični broj znanstvenika

Etnologija
Religija, mitologija, tradicijska vjerovanja, religijski sinkretizam, progoni
vještica, marginalne skupine kroz povijest
274754

Datum i mjesto rođenja

07. 06. 1977., Zagreb, Hrvatska

Broj telefona

+385 (0)1 370 66 82

E-mail adresa

luka.seso@unicath.hr

Znanstveni interesi

Znanstvena i nastavna djelatnost
Nastavna djelatnost
Hrvatsko katoličko
sveučilište

2012. - danas

Uvod u kulturnu antropologiju

2012. - danas

Povijest svakodnevice

2012. - danas

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

2012. - danas

Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta

2013. - danas

Globalizacija i religija

Znanstvena djelatnost

Sudjelovanje na
znanstvenim
projektima

Bibliografija

Detaljna bibliografija

1) 2002. – 2010. – suradnik na znanstveno istraživačkom projektu "Etnološka i
folkloristička građa HAZU: obrada i kritičko objavljivanje" – Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti.
2) 2010. – 2012. – suradnik na znanstveno istraživačkom projektu "Kulturna
povijest osmanske Bosne: interkulturalnost u podijeljenom društvu" – Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti.
3) 2012. – danas. – Voditelj znanstvenoistraživačkog projekta "Interdisciplinarno
istraživanje manjih urbanih zajednica. Samobor – stotinu godina nakon Milana
Langa" – Hrvatsko katoličko sveučilište.
Autorske knjige: 1
Uredničke knjige: 0
Znanstveni radovi u časopisima: 14
Poglavlja u knjigama: 5
Stručni radovi: 21
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=274754
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Sudjelovanje na
znanstvenim i
stručnim skupovima
Nagrade i priznanja u
području znanosti
Članstvo u
znanstvenim
udrugama

Domaći skupovi: 9
Međunarodni skupovi: 8
Godišnja nagrada "Milovan Gavazzi" za 2010. godinu u kategoriji znanstveni i
nastavni rad za "Zbornik za narodni život i običaje. Knjiga 55. 'Dokumentacijski
pregled arhivskog gradiva Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti'". (Skupina autora).
2002. – danas - član Hrvatskog etnološkog društva (2011. – danas, član Upravnog
odbora)

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo
Akademsko obrazovanje
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada
Ustanova
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada
Ustanova

Doktor znanosti
2010.
Nadnaravna bića u kontekstu etnologijskih istraživanja tradicijskih
vjerovanja u dalmatinskom zaleđu danas.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)
Magistar znanosti
2006.
Razvoj etnoloških istraživanja – od ideje o "narodoznanstvu" do moderne
hrvatske etnologije.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

Diplomirani povjesničar i etnolog

Ustanova

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)

2001.
O krsniku: od tradicijske pojave u predajama do stvarnog iscjelitelja

Radno iskustvo
Razdoblje (od–do)

2012. - danas

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište, Studijski odjel sociologije, Zagreb

Radno mjesto

Razdoblje (od–do)

Docent
Predavanje kolegija:
„Uvod u kulturnu antropologiju“, „Povijest svakodnevice“, „Mitska bića
tradicijskih vjerovanja“, „Hrvatska tradicijska kultura i formiranje
identiteta“, Globalizacija i religija
2010. –2012.

Ustanova zaposlenja

Odsjek za etnologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Područje rada
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Radno mjesto

Viši asistent

Područje rada

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Razdoblje (od–do)

2006. – 2010.

Ustanova zaposlenja

Odsjek za etnologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Radno mjesto

Asistent

Područje rada

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Razdoblje (od–do)

2002. – 2006.

Ustanova zaposlenja

Odsjek za etnologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Radno mjesto

Znanstveni novak

Područje rada

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Razdoblje (od–do)

1998. – 2002.

Ustanova zaposlenja

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Radno mjesto

Honorarni zaposlenik

Područje rada

Prikupljanje i obrada terenske i arhivske građe

Stručna djelatnost
1) Član Komisije za kritičku obradu rukopisa arhivske zbirke Odsjeka za etnologiju HAZU., Zagreb. (2011. – 2012.).
2) Autor etnoloških i kulturnoantropoloških dokumentarnih filmova: Pesniki - Pokladni običaji u Crnom Lugu
(2007.), Lopta veže ljude (2008.), Lyon - Zagreb – Berlin (2009.), Pohod Buša (2010.).
3) Osnivač i predsjednik nevladine građanske udruge (Udruga Obzor), Zagreb. (2006. – danas).
4) Član organizacijskih odbora brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručno-znanstvenih
skupova.
5) Autor i sudionik brojnih javnih predavanja i okruglih stolova
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