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Text zprávy: 

Třítýdenní pobyt na univerzitě ve Veliko Tarnovu byl velmi příjemný. Po vstupním testu 

byli studenti rozděleni do jednotlivých skupin, které si ale mohli během tří dnů vyměnit. 

Stejná situace se opakovala i při závěrečném testu, studenti, kteří se domnívali, že jsou na 

vyšší/nižší úrovni, mohli psát test podle svých schopností.  

Odpolední výuka byla rozdělena do několika skupin – jazykových i odborných seminářů. 

Já jsem se zúčastnila seminářů Současné bulharské kino a Současná bulharská literatura, 

které byly na velmi dobré úrovni. 

Ve volném čase se studenti účastnili výuky bulharských lidových písní a tanců, nabyté 

dovednosti mohli několikrát uplatnit při společném tanci nebo při organizování večírků.  

Nejlepším večerním programem se stala prezentace národního jídla. Studenti sice strávili 

skoro celé odpoledne nákupy a přípravou jídel, ale nakonec to stálo opravdu za to.  

Informace o ubytování na kolejích a o stravování v menze jsme dostali předem, dopravu a 

ostatní informace jsme si dohledali sami. 

Poslední týden se seminář konal na pobřeží Černého moře v plně klimatizovaném 

komplexu Raduga u řeky Kamčija. Zde již neprobíhaly odpolední semináře, aby si 

studenti mohli individuálně prohlížet tuto přírodní rezervaci s mnoha biotopy. 

Měli jsme několik výletů, prohlédli jsme si muzeum v přírodě Etara a navštívili vesnici 

Trjavna. Nebyla jsem na všech, protože jsem pracovala na disertaci v knihovně, která je 

hned vedle univerzity a pro účastníky semináře bezplatná. To stejné platilo i pro vstupy do 

muzeí ve městě. 

Pro studenty semináře se konala světelná show přímo ve městě na hradě Carevec, který si 

pak v dalších dnech mohli studenti sami bezplatně prohlédnout. Zajímavé bylo setkání 

s viceprezidentkou Bulharska, která odpovídala studentům na dotazy. 

Internet byl přístupný ve vstupní hale nebo na recepci. 



Jediná nevýhoda bylo špatné autobusové spojení z Kamčii do Varny, muselo se využívat 

taxislužby. 

Celkově byl pobyt velmi přínosný pro moji disertační práci, samozřejmě i jazykové 

schopnosti se výrazně zlepšily. 

 


