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Vrata je odprl 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
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Vrata je odprl 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Ljubljana, 29. junija (STA) - Vsakoletna tema seminarja nam pomeni poseben izziv za razmišljanje in
raziskovanje, je na današnjem odprtju 45. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture dejala
predstojnica oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Boža Krakar Vogel.
Seminarja se letos udeležuje 125 udeležencev iz 23 držav.

Po besedah predstojnice oddelka pa udeležence seminarja ta še posebej navdihuje v času trajanja. "Takrat
tako mi kot tudi udeleženci po svojih močeh poskušamo prispevati k uspehu prireditve," je povedala.

Za dekana Filozofske fakultete Valentina Bucika je bil današnji dan poseben. Kot je pojasnil, je popoldne
imel priložnost prisostvovati pričetku mladinske poletne šole slovenskega jezika z več kot 120 udeleženci
z vsega sveta, nato otvoritvi poletne šole slovenskega jezika za odrasle z več kot 140 udeleženci iz 33
držav, sedaj pa še otvoritvi seminarja. "To je bilanca, ki je po mojem mnenju lahko v ponos vsakemu, ki
organizira take dogodke," je poudaril.

Poleg posameznikov, ki jih zanima slovenski jezik in poleg izredno bogate mreže učiteljev slovenščine na
tujih univerzah, so proučevalci slovenskega jezika in prevajalci iz slovenščine in v slovenščino po mnenju
dekana "najboljši ambasadorji slovenskega jezika v svetu".

Prorektorica Univerze v Ljubljani Julijana Kristl je med drugim izpostavila, da ljubljanska univerza goji in
razvija vse discipline od umetnosti in medicine do znanosti, politike, jezikoslovja in humanistike. Univerza
skrbi za svojo kakovost in k tej kakovosti prispeva tudi Filozofska fakulteta. Je fakulteta z največ programi
na ljubljanski univerzi in z največ profesorji. In je tista, ki najbolj skrbi za razvoj slovenskega jezika, je
še poudarila Kristlova.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v nagovoru udeležencem med drugim dejal, da že 45. leto seminarja
v Ljubljani kaže na to, da ima ta tradicija v glavnem mestu Slovenije svoje mesto.

Svet se po njegovih besedah danes sooča s trojno krizo - krizo klimatskih sprememb, krizo na področju
ekonomije in - kar je najbolj nevarno - tudi krizo v medčloveških odnosih. Kot je prepričan, se je Ljubljana
na krizo na vseh teh področjih dobro odzvala. Prepričan je, da je na področju medčloveških odnosov
Ljubljana "definitivno najbolj tolerantno glavno mesto v Evropski uniji". Ob tem je udeležencem seminarja
zaželel dobrodošlico.

Seminar pripravlja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na ljubljanski Filozofski fakulteti in je
namenjen študentom, raziskovalcem, prevajalcem, publicistom in drugim, ki se v tujini ukvarjajo s
slovenščino. Po besedah predsednice 45. SSJLK Mateje Pezdirc Bartol se je na letošnji prireditvi zbralo 125
udeležencev iz 23 držav. Gre večinoma za študente in univerzitetne profesorje slovenščine, slaviste ter
druge znanstvene delavce, prevajalce ter kulturne delavce iz slovenskega zamejstva.
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Udeleženci bodo na letošnjem seminarju razmišljali o podobi telesa, kot se kaže skozi literarna dela, in
odnosu do telesa, ki sega od erotičnega zapeljevanja do sprevrženosti, grotesknosti in komičnosti, je še
povedala Pezdirc Bartolova.
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