TLAČOVÁ SPRÁVA
Univerzita Komenského vzdeláva krajanov a cudzincov
Bratislava 16. júla 2015: V dňoch 6. až 24. júla 2015 prebieha v Študijnom a kongresovom
stredisku Modra-Harmónia Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry určená pre
krajanov a cudzincov. Vzdelávací program organizovaný Centrom ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) je zameraný na výučbu základov
a zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.
V poradí už 25. ročník hostí 65 cudzincov z rôznych krajín sveta ako Srbsko, Ukrajina,
Maďarsko, Rumunsko, Holandsko, Rusko, Veľká Británia, Egypt či Poľsko. Väčšinu z nich tvoria
krajania, ktorí majú slovenských predkov, študujú slovenčinu na domovskej univerzite vo
svojej krajine alebo chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku.
Študenti sa popri intenzívnom jazykovom vzdelávaní dozvedia aj mnoho z kultúry súčasného
Slovenska i z jeho minulosti prostredníctvom rôznych prednášok na témy slovenského
folklóru, významných medzníkov v histórii Slovenska, spoločenských premien na Slovensku,
jazykovedy a literatúry. Tento ročník je venovaný roku Ľudovíta Štúra. Okrem toho na
študentov čakajú poznávacie exkurzie do Modry, na hrad Červený Kameň, do Bratislavy, kde
navštívia pamiatky v centre mesta, ale aj trojdňová exkurzia po Slovensku. Počas nej navštívia
Bojnice, Vysoké Tatry, Banskú Štiavnicu a mnoho iných zaujímavých miest.
Za sebou už majú rôzne zaujímavé podujatia, napr. stretnutie s mladými literátmi BRAK alebo
prednášku na tému rodiny v premenách verzus premeny rodín na Slovensku. Študenti sa môžu
tešiť aj na rôzne exkurzie, nácvik slovenského ľudového tanca a ďalšie aktivity.
Na záverečnom slávnostnom ukončení dňa 23. júla 2015 budú za prítomnosti predstaviteľov
Univerzity Komenského v Bratislave, vlády SR a mesta Modra odovzdané účastníkom
certifikáty a samotní frekventanti predstavia svoj nacvičený program v slovenskom jazyku.
„Verím, že letná univerzita bude pozitívnou skúsenosťou pre našich krajanov, ktorá ich obohatí
a okrem slovenského jazyka spoznajú aj históriu, kultúru a mentalitu Slovákov,“ povedala
riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
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