
kaM v létě za JazykeM,  
za hRanice a za nOvýMi zážitky?

Lenka Šteflová

Myslet na léto nemusí vyvolávat jen touha po teplejším počasí, ale také přání zdokonalit se v cizím 
jazyce nebo se naučit nějaký nový. Tento vzdělávací cíl může být snadno propojen také s tak trochu 
netradiční dovolenou, kulturními zážitky i s poznáváním nových lidí. A kde se naučit lépe jazyk než 
v zemi, kde jej lidé každodenně používají jako svůj mateřský.

V tomto článku se zaměříme na letní jazykové 
školy, které jsou pořádány v námi vybraných ze-
mích jihovýchodní Evropy. Hlavní náplní několi-
katýdenních kurzů je samozřejmě výuka daného 
jazyka. Vedle toho mají účastníci velmi často také 
možnost kulturního vyžití. Poznávají místní zvy-
ky, tradice i styl života. Mohou se zúčastnit exkur-
zí a výletů, lépe poznat jak lidi v zemi žijící, tak i 
spoluúčastníky z  celého světa, s  nimiž je spojuje 
minimálně jeden společný zájem.

Nejde nám o vyčerpávající výčet, ale spíše o 
stručný přehled letních škol, k  nimž jsme mohli 
najít alespoň minimální informace. Pro předsta-
vu některé z nich popisujeme podrobněji a někte-
ré jsou zastoupeny alespoň svým internetovým 
odkazem. Využili jsme také zkušenosti bývalých 
účastníků, protože osobní rady zkušenějších mo-
hou být někdy k nezaplacení. A ne vždy lze letní 
školy označit za levnou záležitost. Nechť je tedy 
pro Vás tento článek inspirací i motivací.

SLOVINŠTINA
Nejznámější letní škola slovinského jazyka je 

situována do  srdce této země, do  hlavního měs-
ta Lublaně. Centrum pro slovinštinu jako druhý/
cizí jazyk stanovilo pro letošní rok termín od 4. do 
29. července a přihlásit se mohou všichni, starší 
18 let (pro mladší je určena speciální letní škola 
pro mladé). 

Můžete si vybrat mezi čtyřtýdenním kurzem 
nebo dvěma dvoutýdenními kurzy ve zmíněném 
termínu. Od pondělí do pátku dopoledne účast-
níci absolvují čtyři hodiny výuky jazyka s  mož-
ností dvou volitelných hodin odpoledne. Úrovně 
jsou rozděleny dle znalosti jazyka na začátečníky, 
středně pokročilé a pokročilé. Existuje zde také 
možnost získat za úspěšné splnění kurzu kredi-
ty, které mohou být následně uznány mateřskou 

univerzitou. Na internetových stránkách Centra 
je slibován také bohatý doplňkový program. Ten 
se skládá ze seminářů zaměřených na slovinskou 
kulturu a historii, zvyky, spojené s  besedami se 
zajímavými slovinskými osobnostmi, promítáním 
děl ze slovinské kinematografie nebo návštěvou 
divadla. Část tohoto programu je v angličtině, což 
usnadňuje porozumění těm, kteří se slovinštinou 
teprve začínají. 

Ceny se pohybují od 530 euro za dvoutýdenní 
kurz až 900 euro za kurz trvající týdny čtyři s tím, 
že tato cena nezahrnuje ubytování, které si musí 
účastník zařídit sám. O stipendium si mohou za-
žádat členové slovinských etnických menšin a po-
tomci Slovinců. Přihlásit se lze prostřednictvím 
internetu do 20. června.

„Na školu nebylo těžké se dostat. Dokonce jsem 
jako studentka slovenistiky na FF UK dostala sti-
pendium, které pokrylo většinu nákladů. Ubytová-
ni jsme byli na kolejích střední zdravotnické školy 
v pokojích po dvou. Pokoje byly prostorné, čisté a 
vkusně zařízené. O koupelnu a WC se dělily vždy 
čtyři pokoje. Stravování bylo v téže budově, snídaně 
formou bufetu, oběd se salátovým barem a večeře. 
S výukou jsem byla velmi spokojená, i když byla 
celkem náročná. O Slovinsku jsem se dozvěděla 
spoustu nových informací. Přístup lektorů bych 
zhodnotila jako velmi aktivní až zapálený. Bylo vi-
dět, že mají s učením cizinců zkušenosti. Chyběl mi 
nějaký organizovanější program na víkend, ale na-
konec jsme si s pomocí asistentů zorganizovali výlet 
sami.“ (Lucie Pechová, Česko)

Viz: http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_
ID=1&L2_ID=1&LANG=eng

Další možností je strávit několik dní na pobřeží 
moře ve slovinském Koperu. Tady letní kurzy slo-
vinštiny pořádá místní Fakulta humanitních studií 
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ve spolupráci s Vědeckým výzkumným centrem. 
Tato letní škola s názvem Halo,tukaj je slovenski 
Mediteran! (Ahoj, tady je slovinské Středomoří!) 
je otevřena pro všechny starší 15 let. Letos se bude 
konat v termínu od 18. do 31. července. Uzávěrka 
pro podání přihlášek je 6. června a zájemci mohou 
najít bližší informace na internetových stránkách 
fakulty: http://www.fhs.upr.si/en/

Letní jazykové kurzy jsou také nabízeny dalšími 
organizacemi, převážně soukromými jazykovými 
školami. Navíc Národní vzdělávací institut pořádá 
pravidelné letní školy pro děti a mládež od 7 do 
17 let, splňující další dvě kritéria - žijí v zahraničí 
a mají slovinské kořeny. Tyto kurzy se konají ka-
ždý rok na jiném místě. V roce 2011 to bude od 
23.  července do 6. srpna. 

Viz: http://www.zrss.si/slovenscina/dopolnil-
ni_poletna_2011.htm

CHORVATŠTINA
V Chorvatsku existuje mnoho letních škol i zá-

jem o ně je velký. „Za posledních pět let jsme za-
znamenali velký nárůst zájemců o naši letní školu, 
ale zatím jsme nemuseli nikoho odmítat,“ napsali 
nám z  centra pro chorvatštinu jako cizí a druhý 
jazyk Croaticum na Filozofické fakultě Univerzity 
v Záhřebu. Letní školy se konají v různých měs-
tech země a jsou pořádány jak státními, tak i sou-
kromými institucemi.

V hlavním městě je hlavním organizátorem let-
ní školy chorvatštiny Univerzita v Záhřebu ve spo-
lupráci s Chorvatskou maticí vystěhovalců (Hr-
vatska matica iseljenika). Škola trvá čtyři týdny, 
během nichž účastníci absolvují 110 hodin, z toho 
95 povinných. Vždy pět od pondělí do pátku, tři 
zaměřené na praktické znalosti a dvě na gramati-
ku. Není vyloučené účastnit se také odpoledního 
vyučování s  důrazem na konkrétní jazykové do-
vednosti (výslovnost, konverzace atd.). Účastníci 
se rozdělí do tří skupin na základě jazykového 
vstupního testu, krátkého eseje a pohovoru s lek-
tory. Součástí školy je i kulturní doprovodný pro-
gram, skládající se z přednášek a seminářů o chor-
vatské kultuře a historii v evropském a globálním 
kontextu, návštěv kulturních institucí, besed 
s chorvatskými umělci a výletů do Chorvatského 
Záhoří a na Plitvická jezera. Za úspěšné složení 
zkoušky lze získat jeden kredit. Cena za kurz se 
pohybuje kolem 720 euro, kulturní program sto-
jí 250 euro a ubytování na studentských kolejích 
v  dvoulůžkových pokojích vyjde na 1460  HRK 
(okolo 4 700 Kč).

Viz:http://international.unizg.hr/internatio-
nal_students/learn_croatian/university_school_
of_croatian_language_and_culture

Ve stejném městě organizuje tzv. Malou letní 
školu chorvatského jazyka, kultury a civilizace 
již zmíněné Croaticum. V letošním roce se bude 
čtyřtýdenní kurz konat od 27. června do 22. čer-
vence. Registrace trvá od 15. května do 27. června 
(vyplněné testy a formuláře musí být dodány do 
10. června). Dle testu na začátku školy jsou účast-
níci rozděleni do tří skupin. Výuka probíhá každý 
všední den vždy dopoledne. Kromě jazykových 
kurzů škola nabízí také vhled do kultury, historie a 
geografie Chorvatska. Součástí programu by měla 
být také prohlídka města a exkurze do okolí, ná-
vštěvy muzeí a divadel. Škola se zakončuje zkouš-
kou a studenti dostávají certifikát, potvrzující je-
jich účast. Zaplatíte 400 euro za kurz a 1 400 kuna 
(kolem 4 500 korun) za ubytování.

Viz: http://croaticum.ffzg.hr/eng/MalaLjetna-
Skola.html

Další z řady letních škol pořádá Záhřebská sla-
vistická škola. Jedná se o tzv. Semináře s  téměř 
čtyřicetiletou tradicí, které od roku 1999 mají 
svou základnu v  Dubrovníku. Jsou určeny stu-
dentům kroatistiky a slavistiky. Seminář se skládá 
z několika modulů, dělené na povinné a dobrovol-
né. Mezi první skupinu samozřejmě patří jazyko-
vé kurzy v úrovních A1 až C2 a semináře o chor-
vatské literatuře, popř. divadle. Z nepovinných si 
účastníci mohou vybrat staroslověnský jazyk nebo 
chorvatskou historii a kulturu. Na denním pro-
gramu jsou dále odborné přednášky a pozdní od-
poledne vyplňují filmy a hudba domácí produkce 
či setkání s významnými chorvatskými osobnost-
mi. Pokud si účastník hradí náklady sám, vychází 
cena za celý program včetně ubytování a stravy na 
1 500 euro. Z toho 600 euro stojí výuka s kultur-
ním programem. O získání stipendia je nutné se 
dále informovat. Detailní program pro letošní ter-
mín školy od 22. srpna do 3. září bude zveřejněn 
na stránkách ZSŠ během května.

„Na letní škole v Dubrovníku se mi líbilo, že jsme 
vedle výuky chorvatštiny měli možnost poznávat i 
chorvatskou kulturu a zemi samotnou (Dubrovník 
i blízké ostrovy). Byli jsme například na koncertu 
zpěváka a skladatele Arsena Dediće, setkali se s vý-
znamným chorvatským spisovatelem a scénáristou 
Ivo Brešanem. Byl pro nás také uspořádán filmový 
večer. Podařilo se mi získat stipendium. Po dobu 
letní školy bylo pěkné ubytování v hotelu a stravo-
vání v restauraci samozřejmě výhodou a pěkným 
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zážitkem, ale zkušenost z jiné letní školy letní školy 
ukázala, že mnohem přínosnější, co se týče výuky 
jazyka a jeho osvojení v praxi, stejně jako navázání 
hlubšího kontaktu s obyvateli dané země, je forma 
ubytování v rodinách. Člověk se tak stane na něko-
lik týdnů součástí života a fungování jedné rodiny a 
může s jejími členy navázat vztah, který přetrvává i 
po ukončení samotné letní školy.“ (Michaela Něm-
cová, Česko)

Viz: http://www.hrvatskiplus.org/

Další typy:
Ljetna škola hrvatskog, Korčula: http://sommer-
kurs.webs.com/
Více o škole můžete také nalézt na Facebooku, kde 
má škola založenu vlastní skupinu.

BOSENŠTINA
Zájemci o bosenský jazyk si také přijdou na 

své. Sdružení mladých lingvistů a překladatelů 
v Bosně a Hercegovině pořádá letní školu srbštiny, 
chorvatštiny a bosenštiny v Sarajevu. Tento rok se 
bude konat poslední dva týdny v  červenci. Pro-
gram se skládá z dopoledních hodin jazyka obo-
hacených exkurzemi.

Pro více informací kontaktujte Anel Hrnjić: je-
zicki.centar@lingvisti.ba

SRBŠTINA
V  Srbsku jsou nabízeny během letních měsí-

ců školy v Bělehradě, Novém Sadu a ve Valjevu, 
přičemž v hlavním městě a ve Valjevu organizuje 
kurzy srbštiny Radionica za srpski jezik i kulturu.

Na letní škole v  Bělehradě můžete strávit mi-
nimálně dva týdny a maximálně dvanáct. Kurz 
jazyka probíhá v  pracovní dny od 9:00 do 12:00 
(14:30). Soboty a neděle jsou většinou určeny 
k odpočinku, výletům nebo exkurzím (např. pro-
hlídka hlavního města, výlet na Kopaonik nebo 
do Nového Sadu). Na základě testu se účastníci 
zařadí do jedné ze čtyř skupin dle pokročilosti. 
Během týdne lze absolvovat 20 nebo 30 hodin a 
k získání certifikátu je nezbytná účast na 90 % z 
nich. Ubytování a stravu si účastník zařizuje a hra-
dí sám. Cena kurzu se pohybuje kolem od 130 do 
195 euro. K tomu je nutné rovněž započítat regist-
rační poplatek ve výši 50 euro.

„Velkým plusem letní školy je možnost využívat 
půjčovnu DVD zdarma během pobytu. Na druhé 
straně je vše komplikovanější tím, že si člověk musí 
shánět sám bydlení. Co mně osobně dost vadilo, byl 
fakt, že lidé mohli školu začít a skončit kdykoliv, 

takže jsme se vyrovnávali se stále novými lidmi, 
kteří se často ptali na věci, které jsme už před tím 
probírali. Chyběla konzistence. Jednoznačně pozi-
tivní byla úroveň výuky i kvalita učitelů.“ (Oliver 
Geidt, Velká Británie)

http://www.srpskijezik.edu.rs/index.php?i-
d=2200&jzk=sh

Letní škola ve Valjevu je známá především br-
něnským studentům srbského jazyka a balkanis-
tiky, kteří mají možnost získat stipendium od Ji-
homoravského kraje. Valjevo se nachází v západní 
části Srbska, asi 100 km od Bělehradu. Letní škola 
probíhá ve dvou turnusech po třech týdnech a je 
možné se zúčastnit i obou najednou (od 16. čer-
vence do 5. srpna, od 6. srpna do 26. srpna 2011). 
Výhodou této letní školy je bydlení v srbských ro-
dinách. O jídlo se starají buď přímo rodiny, nebo 
je zajištěno v některé z restaurací. Letní školy se 
účastní lidé různého věku i národností. Zpravidla 
dorazí na jeden turnus kolem 40 lidí. Nejpočetněj-
ší skupinou jsou Rusové, dále Češi, Němci, Ang-
ličané a Američané, dále také Francouzi, Švýcaři, 
Italové, Finové atd. Ti jsou rozděleni do několika 
skupin v závislosti na počtu lidí a jejich pokroči-
losti, která se určuje na základě vstupního testu. 
Výuka jazyka probíhá v dopoledních hodinách a 
poté následuje jedna přednáška spjatá se srbskou 
kulturou nebo historií. Ve večerních hodinách se 
konají různé semináře, zaměřené na zpěv, tanec 
nebo vaření, vše samozřejmě v srbském duchu. 

Ceny se řídí podle stejného pravidla jako v Bě-
lehradě. Za třítýdenní pobyt s 20 hodinami týdně 
se platí 550 euro, s 30 hodinami týdně 740 euro. 
Tato praxe ještě loni neplatila. Počet hodin týdně 
byl jednotný. V ceně jsou zahrnuty kromě ubyto-
vání, stravy a kulturního programu také tři exkur-
ze, digitální foto-album a překvapení, což bývá 
většinou tričko. Přihlásit se je možné kdykoliv na 
stránkách Radionice. 

„Nejvíce mi vadila špatná organizace a slabý pro-
gram, ale určitě to byla dobrá příležitost navázat 
kontakt s lidmi z celého světa a se stejnými zájmy i 
hlubší proniknutí do srbské kultury.“ (Lenka Kyví-
řová, Česko)

Viz: http://www.srpskijezik.edu.rs/index.php?i-
d=2200&jzk=sh

Novosadská univerzita také nabízí zájemcům o 
srbský jazyk možnost zdokonalit své jazykové zna-
losti během třítýdenního kurzu, konaného letos 
od 16. července do 6. srpna s podáním přihlášek 
do 31. května. Ubytování je zajištěno na místních 
studentských kolejích ve dvoulůžkových pokojích 
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(220 euro), ale existuje zde také možnost připlatit si za jednolůžkový 
pokoj (rozdíl v ceně je asi 110 euro). Stravu si můžete zaplatit předem 
za 180 euro nebo se stravovat dle vlastní režie, což většinou vychází 
levněji. Na počátku letní školy o umístění do skupin rozhodují výsledky 
ve vstupním testu. Každý všední den program zahrnuje pět vyučova-
cích hodin. Během druhého a třetího týdne je část hodin v odpoledním 
čase věnována kromě praktického jazyka také srbské filologii, literatuře, 
historii, ekonomii a politické sociologii v závislosti na zájmech účastní-
ků. Pro účastníky organizátoři připravují také exkurze a folklórní vyžití. 
Vše pouze v srbském jazyce. 

Ceny se pohybují kolem 400 euro za kurz a aktivity s ním spojené. 
Možnost stipendia závisí na domácích univerzitách a nejzazší termín 
pro jejich podání je poslední dubnový den. V loňském roce se této letní 
školy s šestnáctiletou tradicí zúčastnilo 64 účastníků z 27 zemí světa.

„Kurz srbského jazyka v Novém Sadu byl mnohem akademičtější než 
ve Valjevu. Člověk si spíše připadal jako ve škole, a to jak co se týče přístu-
pů učitelů, tak i probírané látky. Myslím si také, že vše bylo i lépe organi-
zováno, i hodiny byly systematičtější a více se probírala i těžší gramatika. 
Z hlediska podmínek ubytování u mě ale vítězí Valjevo.“ (Yegor Podobe-
dov, Rusko)

Viz: http://letnjaskolasrpskogjezika.com/index.php/english/Home.
html

Letní škola srbského jazyka je také organizována v  hlavním městě 
Republiky srbské, Banja Luce.

Viz: http://thesummerschooloftheserbianlanguage.blogspot.com/

ALBÁNŠTINA
Zlepšit své znalosti albánského jazyka mají zájemci možnost na let-

ních školách v Albánii a v Kosovu. Získat o nich informace není však 
jednoduché. Většinou je vše založeno na kontaktech. Nejlepší cesta tedy 
vede přes někoho, kdo se těchto škol již v minulosti zúčastnil, což byli 
v případě Kosova mimo jiné i někteří studenti balkanistiky Masarykovy 
univerzity v Brně.

Zpravidla v  srpnu jsou dva týdny výuky albánštiny, spjaté s akade-
mickými přednáškami a kulturním programem pořádány v  Prištině. 
Tento Seminář albánského jazyka má podporu jak univerzity v tomto 
městě, tak také příslušného ministerstva. V minulých letech platilo, že 
si účastníci platili jen dopravu a vše ostatní bylo poskytováno zdarma. 
Bydlelo se v hotelu se zajištěným stravováním třikrát denně. Není pro-
blémem, pokud účastník neumí albánsky ani slovo, může se zapojit do 
kurzů pro začátečníky, většinou vyučovanými v  angličtině. Z  vlastní 
zkušenosti bych ale doporučila alespoň základní znalost tohoto jazy-
ka, výsledky dosažené pobytem na letní škole pak mohou být daleko 
efektivnější. Součástí pobytu bylo i několik exkurzí a také přednášky na 
různá témata v albánštině, návštěvy kosovských institucí včetně setká-
ní s významnými kosovskými osobnostmi. Letní škole je poskytována 
rozsáhlá mediální pozornost.

„Dozvěděl jsem se o tomto semináři od svého profesora albánštiny. Ne-
musel jsem za to nic platit. Bydleli jsme v hotelu v centru města a sešlo 
se zde mnoho lidí z různých zemí. Co mi trochu vadilo, bylo hlavně jídlo, 
měli jsme skoro pořád to samé. Profesory hodnotím jako odborníky ve 
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svém oboru, ale někdy poněkud vázla pedagogická 
stránka výuky. Výlety byly zahrnuty, ale příliš mě 
nenadchly.“ (Josh Pennington, USA)

Odkaz na Univerzitu v  Prištině: 
http://208.116.30.198/?cid=2,5

V Tiraně pořádá letní školu albánštiny v zářijo-
vých týdnech místní univerzita.  

Odkaz na univerzitu: http://www.unitir.edu.al/

MAKEDONŠTINA
Kam jinam za makedonštinou než do Makedo-

nie. Mezinárodní seminář makedonského jazyka, 
literatury a kultury, letos již v  pořadí 44., pořá-
dá Univerzita svatého Cyrila a Metoděje, a to ve 
dnech od 27. června do 12. července blízko Ochri-
du. Pravidelné jazykové kurzy, konající se šestkrát 
v týdnu, budou doplněny o doprovodný program. 
Do něho je zahrnuta  návštěva památek kolem 
Ochridského jezera, hlavního města Skopje a sle-
dování makedonských filmů. Nebudou chybět ani 
volitelné kurzy, na nichž se mohou účastníci do-
zvědět více o makedonské kultuře, literatuře, his-
torii nebo etnologii. Přihlásit se je nutné do konce 
dubna.

Počet účastníků se pohybuje od 80 do 100 lidí. 
Existuje zde možnost pokrytí nákladů na letní 
školu stipendiem, poskytovaným Mezinárodním 
seminářem při Univerzitě ve Skopje a makedon-
skými ministerstvy.

„Kvalita výuky byla vynikající, a to nejen jazyků, 
ale třeba i kurzů etnologie nebo kurzů pro překla-
datele. Vyučující jsme měli fajn, hlavně lektorka 
makedonštiny, byla bezva po stránce lidské, jinak 
odbornicí určitě je, napsala učebnici makedonštiny. 
Kurzy byly celkem intenzivní i s domácím úkolem, 
docházka povinná. Strava - skvělá, plná penze a vý-
běr z několika jídel. Ubytování bylo většinu pobytu 
v kongresovém centru - bylo hezké, nové. Na posled-
ní dva dny jsme se přesunuli do Skopje na koleje. 
Pokud člověk není extrémně náročný, na pár dnů 
to není problém. Organizačně byla akce zvládnu-
tá úžasně, včetně bohatého kulturního programu.“ 
(Klára Brožovičová, Česko) 

Přihlášku i ukázky programů z minulých let na-
jdete na této internetové adrese:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?-
meni=35&glavno=34

BULHARŠTINA
Zájemci o bulharský jazyk se mohou letos při-

hlásit na letní školu v  Sofii, která se bude konat 
od 17. července do 6. srpna pod záštitou Fakulty 

slavistických studií s  podporou Ministerstva pro 
vzdělání, mládež a vědu. Škola bude zahrnovat 
denně tři hodiny bulharštiny a dvě zaměřené na 
jazyk, literaturu a kulturní antropologii Bulha-
rů. V  odpoledních hodinách se mohou účastní-
ci zapojit do kurzů tance a zpěvu. Doprovodný 
program slibuje několik cestovatelských zážitků, 
např. Rilský klášter, popř. i město Plovdiv. Škola 
samotná je v  Lozenu, asi 30 minut od hlavního 
města v Centru Červeného kříže, kde se nachází 
také hotel a konferenční centrum.

Získání stipendia závisí na domácí univerzitě. 
Pokud si člověk bude platit letní školu sám, poplat-
ky činí 580 euro a pro osobu jako doprovod, která 
nebude navštěvovat jazykové kurzy, 380 euro. Při-
hláška by měla být poslána do 18. května.

Školy se účastní pravidelně kolem 80 lidí, roz-
dělených podle pokročilosti jazyka do zhruba pěti 
skupin (tzn. 15-20 lidí ve skupině).

 „Ubytování v přírodě bylo na jedné straně moc 
hezké, čistý vzduch, ale spousta komárů. Jídlo nic 
moc, ale to bylo pravděpodobně způsobeno nedo-
statkem peněz, které měli organizátoři letní školy 
k  dispozici. Kvalita jazykových kurzů byla ale na 
vysoké úrovni. Navíc jsme měli možnost besedovat 
se současnými bulharskými spisovateli a erudova-
nými profesory, kteří se zabývají bulharským jazy-
kem a literaturou.“ (Renata Khamidullina, Rusko)

Viz: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/su-
mmer-seminar/285-seminar

RUMUNŠTINA
V Rumunsku se letní školy rumunštiny konají 

každoročně. Ve svém programu je má zahrnu-
to šest univerzit: Bukurešť (letní škola pořádaná 
bukurešťskou univerzitou se však koná v horském 
letovisku Sinaia), Kluž, Jasy, Konstanca, Temešvár 
a Krajova. Společným rysem všech letních škol 
jsou intenzivní kurzy rumunštiny, během nichž se 
účastníci dělí dle pokročilosti do tří úrovní. Dále 
si studenti mohou volit různé přednášky (hodi-
ny rumunské literatury, dějin, umění, zeměpisu, 
folklóru a etnografie). Součástí letních škol jsou 
poznávací vycházky po příslušném městě, večerní 
kulturní akce a též víkendové či několikadenní vý-
lety do okolí. Letní školy trvají většinou tři týdny.

Zúčastnit se jich mohou studenti, vyučující, 
vědci, jakož i všichni zájemci o Rumunsko. Ceny 
kurzů se pohybují obvykle kolem 900-1 000 EUR. 
Především studenti rumunistiky na FF UK v Pra-
ze, ale i studenti jiných fakult či univerzit a vědci 
zabývající se rumunskou tématikou mají možnost 
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získat stipendium na pokrytí veškerých nákla-
dů spojených s absolvováním letní školy. Musí 
si podat přihlášku přes Akademickou informač-
ní agenturu (AIA) v Domě zahraničních služeb 
(DZS) v Praze. Termín doručení přihlášek na AIA 
pro následující rok bývá kolem 20. prosince.  

V hlavním městě pořádá letní školu rumunské-
ho jazyka Univerzita v  Bukurešti. Tato iniciativa 
má již více než padesátiletou tradici. Zahrnuje 
jak jazykové lekce, tak také kulturní semináře a 
různé workshopy, zaměřené na rumunský folk-
lór, hudbu, divadlo, ale třeba také na odkrývání 
tajů univerzitní botanické zahrady. Promítat se 
budou domácí filmy s  anglickými titulky. Uby-
tování je zařízeno v  tříhvězdičkovém hotelu buď 
v jednolůžkových, nebo dvoulůžkových pokojích. 
V závislosti na tom pak účastník za kurzy zaplatí 
celkově 950 nebo 750 euro. V ceně nejsou zahrnu-
ty obědy a večeře. Letošní termín letní školy byl 
stanoven na období od 25. července do 7. srpna.

Viz: http://www.unibuc.ro/en/main_despre-
noi_en

E-mail: externe@mail.unibuc.eu, carmen_bata-
torescu@yahoo.com, tomasilvia@yahoo.it

Kromě hlavního města lze za rumunštinou za-
mířit v  létě také do Brašova, kde se konají kurzy 
od 5. do 30. července. Pořádá je Rumunský kultur-

ní institut ve spolupráci s Transylvánskou univer-
zitou v Brašově. Kromě intenzivního kurzu jazyka 
(60 hodin), bude možnost absolvovat přednášky 
o rumunské kultuře a zúčastnit se kreativních se-
minářů. Program obsahuje také promítání filmů 
a exkurze do okolí. V ceně 1 000 euro je zahrnu-
to kromě zmíněných aktivit také ubytování v tří-
hvězdičkovém hotelu v Brašově a stravování. Po-
kud jste studentem rumunského jazyka, je možné 
si zažádat o stipendium. Rumunský kulturní insti-
tut uhradí dvěma lidem 100% z poplatků za školu 
a čtyřem 50%.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 15. května.
Viz: http://www.icr.ro/cursuri_brasov, e-mail: 

ana.borca@icr.ro, agota@icr.ro

Další typy:
Kluž: http://institute.ubbcluj.ro/ilrle/cursuri_de_
vara.html, e-mail: ilrle@ubbcluj.ro
Jasy: http://mail.lit.uaic.ro/cursuridevara/, e-mail: 
livia.vranescu@uaic.ro
Temešvár: e-mail: cursurivara@litere.uvt.ro
Krajova: http://cis01.central.ucv.ro/en/roma-
niansummerschool/, e-mail: cvara@central.ucv.ro
Konstanca: http://www.univ-ovidius.ro/litere/scc/
Scoala_de_Vara_RO.htm, e-mail: alina.buzatu@
seanet.ro, ileanajitaru@gmail.com
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