
 LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
 ZA NASTAVNIKE I STUDENTE  

HRVATSKOGA JEZIKA IZ DIJASPORE 

 

Organizatori:  
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83d, Zagreb),  
u okviru projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori  
i Udruga Knezovi Krčki Frankopani (Trg Vela Placa 1/1, Krk) 

GRAD KRK, od 13. do 20. srpnja 2019. 

Organizacijski odbor: 
Prof. dr. sc. Sanja Vulić, Hrvatski studiji, voditeljica projekta Suradnja s hrvatskim
autohtonim zajednicama i voditeljica Ljetne škole 
Lidija Bogović, mag. croat. 
Petar Kopanica, predsjednik Udruge Knezovi Krčki Frankopani 

Program

Subota (13. srpnja) - Dolazak polaznika i svečano
otvaranje Ljetne škole kojemu će nazočiti knez
Mikula IV. Frankopan (Petar Kopanica) sa svojom
pratnjom. Pozdravna riječ voditeljice Ljetne škole i
kneza Mikule IV. Prigodni kulturni program i
domjenak. 
 
Od nedjelje (14. srpnja) do petka (19. srpnja)
svakodnevno će se održavati nastava iz
hrvatskoga jezika i kulture, a organizirat će se i
četiri izleta (na otočić Košljun; u Jurandvor i Bašku;
u Oazu župe Krk; te jedan izlet brodom, koji će
izabrati polaznici Škole). Bit će organiziran i posjet
likovnim izložbama u gradu Krku. Polaznici će
svakodnevno imati slobodnoga vremena za
kupanje i odmor.  
 
Subota (20. srpnja) - Rasprava svih sudionika o
programu i postignutim rezultatima Ljetne škole i
podjela potvrda sudionicima. 

Mjesto održavanja nastave: Grad Krk, Mala vijećnica
u upravnoj zgradi grada Krka  
(Trg bana Josipa Jelačića 2, 51 500 Krk; Korištenje
Male vijećnice u naznačenom razdoblju od 13. do
20. srpnja 2019. Grad Krk je službeno odobrio 26.
studenoga 2018.) 

Mjesto održavanja

Polaznici Škole su nastavnici i studenti hrvatskoga
jezika iz dijaspore (otprilike 8 do 12 polaznika). 

Polaznici

Polaznici

Prijave
Prijaviti se mogu svi zainteresirani nastavnici i
studenti hrvatskoga jezika iz dijaspore. Prijave se
primaju elektronički na poveznici:
https://goo.gl/forms/YHrHnsFudxjelNJA3 
 
Hrvatski studiji financiraju smještaj nastavnika s
čijim je školama sklopljen sporazum o međusobnoj
suradnji. Ostali sudionici sami se trebaju pobrinuti
za svoj smještaj. 

Za sve dodatne obavijesti obratite se Voditeljici
Škole putem e-pošte: svulic@hrstud.hr 

www.hrstud.unizg.hr Facebook.com/Ljetna.skola.Hrstud 

https://goo.gl/forms/YHrHnsFudxjelNJA3

