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Voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Vulić 

 
 
  
  
 



Petak, 4. srpnja 

Dolazak polaznika  
19.00 
Pozdravna riječ prof. dr. sc. Sanje Vulić, 
voditeljice Ljetne škole 

19.15-20.00  
prof. dr. sc. Sanja Vulić; Lidija Bogović, mag. 
croat.: Jezične vježbe (određivanje razine 
znanja polaznika) 

20.15  
Frana Marija Vranković, mag. art.: Kazališna 
radionica 

Subota, 5. srpnja 

9.30-11.00  
Doc. dr. sc. Marinko Šišak: Mediteranski duh 
jadranske Hrvatske. Marginalije uz čitanje 
Bogdana Radice (predavanje i razgovor) 

11.30-13.00 
Usporedna nastava 
Prof. dr. sc. Sanja Vulić: Kultura hrvatskoga 
jezika (vježbe prilagođene znanju polaznika) 
Lidija Bogović, mag. croat.: Jezične vježbe 
(prilagođene znanju polaznika) 

19.00 
Zajednički obilazak Vrbnika 
  
20.45 
Frana Marija Vranković, mag. art.: Kazališna 
radionica 

Nedjelja, 6. srpnja  Izlet u grad Krk 

19.15 
Frana Marija Vranković, mag. art.: Kazališna 
radionica 

20.30 
Kulturni program u Vrbniku: Razgon - narodni 
običaji krčkih pastira 

Ponedjeljak,  
7. srpnja 

9.30-11.00 
Prof. dr. sc. Sanja Vulić: Pjesnikinja dr. Vlasta 
Sindik-Pobor i vrbnički čakavski književni krug 
(predavanje i razgovor) 

11.30-13.00  
Usporedna nastava 
Prof. dr. sc. Sanja Vulić: Pravogovor (vježbe 
prilagođene znanju polaznika) 
Lidija Bogović, mag. croat.: Jezične vježbe 
(prilagođene znanju polaznika) 

20.00  
Frana Marija Vranković, mag. art.: Kazališna 
radionica 
21.30  
Književna večer s vrbničkom pjesnikinjom 
Marijom Trinajstić Božić 

Utorak, 8. srpnja 

9.30-11.00 
Prof. dr. sc. Mario Grčević: Rana slavistika i 
hrvatski jezik (predavanje i razgovor) 

11.30-13.00  
Usporedna nastava 
Prof. dr. sc. Sanja Vulić: Pravogovor (vježbe 
prilagođene znanju polaznika) 
Lidija Bogović, mag. croat.: Jezične vježbe 
(prilagođene znanju polaznika) 

20.00  
Frana Marija Vranković, mag. art.: Kazališna 
radionica 
 

Srijeda, 9. srpnja 

9.30-11.00 
Prof. dr. sc. Danijel Labaš: Hrvatski igrani film i 
nacionalni identitet (predavanje i razgovor) 

11.30-13.00  
Usporedna nastava 
Prof. dr. sc. Sanja Vulić: Pravogovor (vježbe 
prilagođene znanju polaznika) 
Lidija Bogović, mag. croat.: Jezične vježbe 
(prilagođene znanju polaznika) 

17.00 
Obilazak brodicom vrbničke okolice 
  
21.00  
Frana Marija Vranković, mag. art.: Kazališna 
radionica 

Četvrtak, 10. srpnja 

9.30-11.00 
Posjet vrbničkim kulturnim ustanovama 

11.30-13.00 
Usporedna nastava 
Prof. dr. sc. Sanja Vulić: Pravogovor (vježbe 
prilagođene znanju polaznika) 
Lidija Bogović, mag. croat.: Jezične vježbe 
(prilagođene znanju polaznika) 

20.00  
Frana Marija Vranković, mag. art.: Kazališna 
radionica 

Petak, 11. srpnja 
9.15 
Prezentacija rezultata Kazališne radionice 

10.45 
Dodjela svjedodžbi polaznicima škole 

PROGRAM 



 
 

O programu Ljetne škole 
 

Nastava hrvatskoga jezika (pravopis, gramatika, naglasni sustav) 
održavat će se svakodnevno i bit će usporedno organizirana za dvije 
skupine polaznika i prilagođena znanju polaznika Škole. Ukoliko bude 
potrebno, organizirat će se i jezični tečaj za početnike. Polaznici Ljetne 
škole imat će priliku čuti i četiri predavanja, prilagođena studentima 
kroatistike i slavistike (s temama iz hrvatske književnosti, jezika i 
filma). 
Svake će večeri biti organizirana kazališna radionica, prilagođena 
jezičnim mogućnostima polaznika Škole. Za održavanje nastave VKD 
Frankopan osiguralo je dvije predavaonice. 
 
 
  
 
 

Osim gradskoga kupališta Zgribnica, Vrbnik ima manje 
kupalište zvano Pod kovač te kupalište Kozica na istočnom 
rubu mjesta. Nedaleko Vrbnika, u netaknutoj prirodi, 
smješteno je Potovošće, omiljeno kupalište Vrbničana i 
turista na bijelom žalu. 

 

S južne strane grada Vrbnika, lijevo i desno od ceste koja 
vodi prema gradu Krku, nalazi se prostrano plodno Vrbničko 
polje, poznato po vinovoj lozi koja rodi specifičnom 
vrbničkom sortom vina, nazvanom žlahtina. Vrbničko bijelo 
vino žlahtina pripada među najbolja hrvatska vina, a po 
svojoj je kakvoći poznato na svim kontinentima.  

 
O mjestu održavanja Ljetne škole 
 
Vrbnik je smješten na sjeveroistočnom dijelu otoka, uz more, s pogledom 
na Crikvenicu, Selce i Novi Vinodolski na kopnu. Poznat je po svojoj 
bogatoj kulturnoj prošlosti, po hrvatskoj glagoljaškoj tradiciji te po lijepoj 
mediteranskoj arhitekturi. 
 
Vrbničani s ponosom ističu da je s njihova područja potekao najugledniji 
hrvatski plemićki rod - knezovi Krčki Frankopani. U vrbničkoj se općini 
nalaze ostatci najstarije frankopanske utvrde zvane Gradec. U samom 
gradu Vrbniku Frankopani su izgradili Knežev dvor (koji nije očuvan u 
izvornom obliku) i Baćin dvor. 
 
Među glagoljičkim pisanim spomenicima, nastalim u Vrbniku, ističe se 
Vrbnički statut, koji je sastavljen 1388. po nalogu knezova Frankopana. 
Smatra se jednim od najvažnijih hrvatskih srednjovjekovnih pravnih 
spomenika. U Vrbniku se čuvaju vrbnički glagoljički misali iz 1456. (Prvi 
misal) i 1462. (Drugi misal) te nekoliko vrijednih rukopisnih brevijara. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Nastavni prostor 
 

Nastava će se održavati u dvjema predavaonicama u 
središtu Vrbnika, na adresama: 

Vitezićeva 1  i  Škujica 7, 51516 Vrbnik. 

Prvoga će dana cjelokupna nastava biti na adresi:  

Vitezićeva 1. 

 

Smještaj 
. 

Polaznici Škole mogu sami rezervirati smještaj preko 
interneta ili preko organizatora Škole. Cijene apartmana 
s 4 postelje (dvije sobe) obično iznose od 55 do 60 eura 
po danu, tj. od 13,75 do 15 eura dnevno po osobi 
(uključujući boravišnu pristojbu).  

Poželjno je smještaj rezervirati što ranije.  

 

 Više informacija o smještaju potražite na: 
www.vrbnik.hr 

 

      

 Prijave i cijena 
   
Školarina za Ljetnu školu iznosi 300 kn.  U cijenu nije uključen izlet 
brodicom. 
  
Prijave, s imenom, prezimenom, profesionalnim statusom te mjestom i 
adresom stanovanja, odnosno studiranja, šalju se elektroničkom poštom 
voditeljici Ljetne škole na ove dvije elektroničke adrese: 
 
svulic@hrstud.hr 
sanja.vulicc@gmail.com 

Školarina se uplaćuje na račun Hrvatskih studija:  
 
IBAN: HR2323400091400021282 
MB: 3211592 
OIB: 36612267447 
POZIV  NA BROJ: 04072014-11072014 
MODEL: 00 
OPIS PLAĆANJA: PETA MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA 
HRVATSKOGA JEZIKA I HRVATSKE KULTURE 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 Pete međunarodne ljetne škole hrvatskoga jezika i hrvatske kulture  

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i VKD Frankopan: 
 

Prof. dr. sc. Sanja Vulić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu  
Doc. dr. sc. Marinko Šišak, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

Tomislav Božić, predsjednik VKD Frankopan 

Potražite nas na Facebooku           www.facebook.com/Ljetna.skola.Hrstud 
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