POZVÁNKA NA 20. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘ
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK v Praze ve spolupráci s Českou asociací rusistů
a Česko-ruskou společností,z.s. si Vás dovoluje pozvat na

20. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka
akreditovaný MŠMT ČR jako součást celoživotního vzdělávání učitelů.
Doba konání: 3. – 5. 10. 2014
Místo konání: Zlenice u Čerčan
Ubytování, stravování a výuka: hotel Hláska
Zahájení semináře: v pátek 3. října 2014 ve 14.00 hodin
Ukončení semináře:v neděli 5. října 2014 v 11.00 hodin
Program semináře: pátek a neděle – současná ruská literatura a divadlo, literární a hudební
výročí, česko-ruské kulturní vztahy, Festival ARS POETICA, ruská emigrace v ČSR a umění
1918-1938; sobota je tradičně věnována lingvodidaktické problematice, večer prezentace
nového Zpěvníku ruských písní. Podrobný program obdrží účastníci před seminářem.
Cena: 2 000,- Kč
Způsob placení: bankovním převodem, složenkou nebo na místě proti potvrzení
Potřebné údaje:
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta,
Magdaleny Rettigové 4,
116 39 Praha 1
IČ: 00216208, DIČ: CZ 00216208
č. účtu: 000000 – 0085236011, kód banky: 0100,
konstantní symbol 0379, variabilní symbol 625514
Nezapomeňte, prosím, uvést jméno účastníka a skutečnost, že jde o rusistický seminář.
Přivezte si s sebou doklad o zaplacení.
Doprava: a) vlakem z Prahy Hlavního nádraží do Čerčan, v Čerčanech přestup na Zlenice.
Hotel je v bezprostřední blízkosti železniční zastávky.
b) autem z Prahy po dálnici D1, sjezd na Benešov, pokračovat směrem Benešov cca 2 km,
odbočka doleva na Čtyřkoly, průjezd obcí Čtyřkoly ke starému mostu přes řeku Sázavu. Za
mostem doleva do obce Zlenice.
Přihlášky laskavě zasílejte nejpozději do 15. září 2014 na elektronické adresy:
rhrib@seznam.cz nebo radka.hribkova@pedf.cuni.cz, popř. poštou na adresu: Radka
Hříbková, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, katedra rusistiky a
lingvodidaktiky, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nebo Jiří Klapka, ČAR a Českoruská společnost, V Závětří 4, 170 00 Praha 7. Elektronická adresa: klapkajiri@seznam.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
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