
Literárna exkurzia – predĺženie termínu na prihlasovanie!

Miesto: Budapešť, Maďarsko

Príbeh mesta Budapešť (resp. miest Budín a Pešť, ktorých spojením v roku 1873 vzniklo),
hrdej  maďarskej  metropoly  na  Dunaji,  v sebe  nesie  aj  nezanedbateľnú  slovenskú  stopu.
Začiatkom devätnásteho storočia tu vznikol Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej
pod  patronátom  Martina  Hamuljaka,  prvý  spoločný  projekt  slovenských  katolíkov  a
evanjelikov. Tu vychádzal slovenský literárny almanach Zora, v ktorom v tridsiatych rokoch
devätnásteho storočia publikoval aj Ján Hollý. V Pešti 30 rokov pôsobil Ján Kollár, tu vyšla aj
jeho Slávy dcéra. Rovnako, ako Písně světské lidu slovenského v Uhřích a ďalšie práce Pavla
Jozefa  Šafárika.  Janko Kráľ v meste  sníval  o revolúcii,  Ján Palárik do Budapešti,  v ktorej
strávil významnú časť života, situoval drámu Drotár. V Budapešti vychádzali Pešťbudínske
vedomosti,  Katolícke  noviny,  Slovenské  noviny,  Slovenský  denník  a  Slovenský
týždenník. Študovali v nej Ján Botto, Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav
či Milan Hodža. Je rodiskom Laca Novomeského. 

Termín: 23. – 25. apríl 2020 (štvrtok – sobota)

Organizátor: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK

Kontaktná osoba: Mgr. Matej Masaryk, PhD., matej.masaryk@uniba.sk

Termín a spôsob prihlásenia: 

do 20. 2. 2020     mailom zaslaným na adresu matej.masaryk@uniba.sk 

Orientačná cena: 125 eur 

Cena  zahŕňa  cestovné,  ubytovanie  s raňajkami,  lístky  na  MHD,  vstupenky  a miestneho
sprievodcu, poistné. 

Konečná suma bude zverejnená koncom marca zároveň s presným programom exkurzie.

Prihláška a spôsob úhrady:

Záujemcovia dostanú po prihlásení mailom formulár záväznej prihlášky na exkurziu a detaily
týkajúce sa zálohovej platby vo výške 100 eur, ktorú bude potrebné uhradiť do 25. 2. 2020. 

Zvyšok nákladov za exkurziu bude potrebné uhradiť do 30. 3. 2020.
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Dôležité:

Exkurzia je určená študentom bakalárskeho i magisterského stupňa. Prihlásení záujemcovia si
musia  v letnom  semestri  zapísať  v akademickom  informačnom  systéme  kurz  „Literárna
exkurzia“  (kódy:  FiF.KSLLV/A-boSL-18/15,  FiF.KSLLV/A-bpSK-12/15,  FiF.KSLLV/A-
buSL-15/15) alebo Odborná exkurzia (FiF.KSLLV/A-moSL-501/00).

Kredity za kurz študenti  získajú za účasť na spoločnej  časti  programu a za zodpovedanie
kontrolných otázok z literárnych súvislostí v závere exkurzie.

Orientačný program:

23. apríl (štvrtok):

- odchod vlakom z Bratislavy v predpoludňajších hodinách, príchod a ubytovanie v Budapešti

- prehliadka mesta a pamätihodností (nábrežie, Rybárska bašta, možnosť plavby po Dunaji,
centrum) 

- voľný program

24. apríl (piatok):

- pešia prehliadka mesta so zameraním na literárne súvislosti a literárny život Budapešti v 19.
a 20. storočí 

- návšteva Maďarského národného múzea a Baziliky sv. Štefana

- voľný program

25. apríl (sobota):

- voľný program, možnosť organizovanej návštevy budovy maďarského parlamentu 

-  odchod  vlakom  z Budapešti  v popoludňajších  hodinách,  príchod  vlakom  do  Bratislavy
v podvečerných hodinách

Ďalšie možnosti programu (podľa záujmu a počasia):

návšteva Széchenyiho knižnice, Budínskeho hradu a Maďarskej národnej galérie, prechádzka
v Mestskom parku cez Námestie hrdinov, návšteva univerzity...


