
AKTION 
Česká republika – Rakousko

Výsledky dlouhodobé a stabilní podpory

České Bud ějovice – Wien



LETNÍ KOLEGIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

• od 1992 – Landštejn a Kravsko
Landštejn

těžiště
o jazyková výuka
o odborný program – dějiny, d ějiny um ění, česká 
a rakouská literatura, české a rakouské reálie 
(princip „Erlebte Landeskunde“)

- volitelné seminá ře
- autorská čtení
- odborné exkurze

cílová skupina: studující humanitních obor ů z 
českých a rakouských univerzit (18 + 18)

Kravsko

doc. PaedDr. 
Dana Pfeiferová , Ph.D. 
(České Bud ějovice)

Prof. Hermann Bieder
(Salzburg)

O. Univ.-Prof. Mag. Dr.
Wendelin Schmidt-Dengler

(Wien)



LETNÍ KOLEGIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

2006 přesun do Českých 
Budějovic (zázemí univerzitního 
města a jeho institucí)

PaedDr. Vladimíra Kv ětounová
Prof. Mag. Hana Sodeyfi

důraz na atraktivní formy výuky – nap ř. 
tandemová výuka

důležitý princip – dobrovolnost ze strany 
projektového týmu i ú častník ů a účastnic

Českobud ějovické nám ěstíBudova PF, Dukelská ulice



LETNÍ KOLEGIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

od 2011 
České Bud ějovice

Mgr. Jana Kusová , Ph.D. 
Prof. Mag. Hana Sodeyfi

Ročník 2013
• jazyková výuka (4 hodiny denn ě)

• odborný program

volitelné seminá ře: Česká a 
rakouská literatura, Odborný jazyk a 
odborný p řeklad, Práce s ve řejností a 
média

odborné exkurze: Zemská výstava 
„Dávné stopy – nové cesty / Alte Spuren 
– neue Wege“ ( Český Krumlov, Vyšší 
Brod, Freistadt, Bad Leonfelden, 
Jind řichův Hradec, Tábor – Chýnov 
(František Bílek, Chýnovská jeskyn ě)

autorská čtení: Doron Rabinovici, 
Elisabeth Reichart, Radka Denemarková



STUDIJNÍ CESTA DO VÍDNĚ 2012
další podpora českých ú častník ů a účastnic 

Letního kolegia České Bud ějovice

Projektový tým :  
• pedagogicko-didaktická část

Mgr. Jana Kusová , Ph.D.
Prof. Mag. Hana Sodeyfi

• kunsthistorická část
Mag. Susanne Christof

• literárn ěteoretická část
Dr. phil. Zdeněk Pecka

cíle :
• následná podpora 12 ú častník ů a účastnic Letního      
kolegia z p ředchozích ro čníků
• motivace k dalšímu studiu a ú časti na projektech
• setkání s rakouskými ú častníky a ú častnicemi , 
udržení a oživení kontakt ů

• propagace Letního kolegia 2013



Zdroje obrázků:

archiv autorky

http://www.nakladatelstviarcha.cz/autor/doron-rabinovici.html

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.hall-wattens.info/wp-content/uploads/2012/08/elisabeth-Reichart-
%E2%94%AC%C2%AE-Alexander-Golser-681x1024.jpg&imgrefurl=http://www.hall-
wattens.info/?attachment_id%3D1440&h=1024&w=681&sz=95&tbnid=TXRmvIcyDxqi4M:&tbnh=90&tbnw=60&prev=/search%3Fq
%3Delisabeth%2Breichart%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=elisabeth+reichart&usg=__jdNjAZbrS_yOe83r1K0enRzsAx
o=&docid=HQPXKwhpu-R4pM&sa=X&ei=O8CsUZilH43DtAaDqIDADw&ved=0CEMQ9QEwAw&dur=1116

http://www.denemarkova.cz/galerie/

http://www.hradlandstejn.cz/fotogalerie.html

http://www.castles.cz/zamek-kravsko/galerie-obrazky.html

http://www.google.de/imgres?q=sommerkolleg+budweis&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=Oh2jdc1-
lxnCDM:&imgrefurl=http://treskasa.rajce.idnes.cz/budweis_sommerkolleg_juli_08/&docid=8u_9wKWZ8wZYsM&itg=1&imgurl=http:
//img9.rajce.idnes.cz/d0901/0/915/915015_5c3886557fa56fb5c72c5e11b5200bce/images/217.JPG&w=700&h=525&ei=mAatUcS
MF4bYswbYhYHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=620&vpy=214&dur=182&hovh=194&hovw=259&tx=108&ty=96&page=1&tbnh=132&
tbnw=176&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:3,s:0,i:90


