VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a starosty města Mnichovo Hradiště,
za podpory Středočeského kraje a ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště,
otevírá v akademickém roce 2015/2016 studium pro seniory:

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK
studijní program SVĚT LITERATURY
Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let.


Slavnostní zahájení studia: září 2015




1. semestr: září 2015 – leden 2016
2. semestr: únor 2016 – červen 2016



Slavnostní ukončení studia: červen 2016

Studium zajišťuje středisko Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje v Mladé Boleslavi ve
spolupráci s městem Mnichovo Hradiště
Místo konání:
Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště,
Zámecká 744

Obsah studia: Program je zaměřen na hlavní vývojové etapy české literatury v kontextu světové
literatury a vývoje literárních směrů. Úvodní modul je věnován nezbytné literární teorii a
zásadám interpretace textu. V každém středisku bude zařazen závěrečný modul
věnovaný regionální literatuře
Předměty:

Slovesné umění – ústní lidová slovesnost – literatura, Literární teorie a praxe
interpretace, Stručná historie světové literatury před vznikem našeho písemnictví,
Písemnictví u nás od počátků do období klasicismu a osvícenství, Literatura 19. století,
Literatura 1. poloviny 20. století, Literatura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století,
Vybrané kapitoly – Významné osobnosti naší literatury, Praha očima českých básníků a
prozaiků, Regionální literatura.

Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím
seminářem v rozsahu 5 vyučovacích hodin, každý semestr bude ukončen závěrečným
kolokviem. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin).
Poplatek:

750,- Kč za 1 semestr

Přihlášky ke studiu se přijímají nejdéle do 30. 8. 2015 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky umístěné níže - elektronicky na tomasova@visk.cz nebo
poštou na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.


PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK
Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště
studijní obor SVĚT LITERATURY – 2015/2016
Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tel.: 326 732 633, 724 961 090, e-mail: tomasova@visk.cz

