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V Ljubljani poteka 30. mednarodni simpozij Obdobja
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V Ljubljani poteka 30. mednarodni simpozij Obdobja, simpozij, ki velja za osrednje slovenistično
znanstveno srečanje. V treh dneh bo združil prek 90 udeležencev iz desetih držav, ki bodo predstavili
okrog 80 referatov na temo meddisciplinarnost v slovenistiki. Aleksander Čobec.
ALEKSANDER ČOBEC: Simpozij Obdobje že 30 let prinaša nova znanja in vsebine. V tem času je nastalo že
skoraj 1.500 prispevkov, ki simpoziju dvigujejo ugled v domačem in mednarodnem prostoru. Predsednica
simpozija Simona Kranjc.
SIMONA KRANJC (predsednica simpozija): Če pogledava imenski seznam avtorjev, vidiva, da so se povabilu
odzivali zares eminenti jezikoslovci in literarni zgodovinarji, filozofi, sociologi, zgodovinarji, med njimi je
kar precejšnje število tujih. Za letos lahko rečemo, da jih je približno četrtina.
ČOBEC: Cilj letošnjega simpozija je omogočiti znanstveno razpravo o meddisciplinarnosti v slovenskem
jezikoslovju in literarni vedi tako na vsebinski kot metodološki ravni.
KRANJC: Češrav je razbrati pač težnjo po tem, da ne posegamo zgolj in samo po vsebinah z drugih
disciplin, znanstvenih področij, ampak poskušamo na nek način integrirati, povezati po eni strani  vsebino
ni po drugi strani tudi metode. Mislim da je prispevkov, ki bi samo na nek način se dotaknili vsebine recimo
drugega znanstvenega področja, recimo na ta način, da bi zgolj samo obdelovali, analizirali diskurz ali
pa kakšne naloge v testih ali kaj podobnega, dejansko precej malo. Se pravi, da je opaziti tudi na tem
področju kar en konceptualni premik in zdi se mi tudi izjemno pomembno, da so se v tej krovni temi
znašli in našli svoje področje tudi didaktiki, tako jezika kot literature. Nenazadnje tudi priporočila OECD-
ja pač grejo v to smer in pač sugerirajo nekako meddisciplinarno povezovanje.
ČOBEC: Simpozij pripravlja Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, v treh dneh pa se ga bodo udeležili strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije,
Bolgarije, Hrvaške, Italije, Makedonije, Poljske, Rusije, Slovaške in Srbije.
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