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V Ljubljani poteka seminar slovenskega jezika, literature in kulture

RADIO SLOVENIJA 3, 9.7.2011, KULTURNA PANORAMA, 13.00

Do 15-ega julija bo v Ljubljani potekal 47-ti seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki letos
gosti okoli sto študentov slovenistike in okoli 30 univerzitetnih delavcev slavistov, prevajalcev in drugih
strokovnjakov. Center za slovenščino kot drugi tuj jezik in oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete v
Ljubljani sta ponovno pripravila obsežen in bogat program, ki gostom, večinoma štipendistom ministrstva
za kulturo in znanost, poleg intenzivne jezikovne šole nudi tudi zanimiv uvid v našo kulturno aktualnost
in zgodovino. Tam je bila Ilona Jerič.
NOVINAR: Udeleženci 47. seminarja slovenskega jezika književnosti in kulture, danes na strokovni
ekskurziji spoznavajo Štajersko. Letošnja predsednica seminarja doktorica Vera Smole, sicer predavateljica
na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, pa je za našo oddajo spregovorila o petnajstih
predavanjih, ki jih v okviru seminarja spremljajo udeleženci.
Dr. VERA SMOLE (predsednica seminarja literature in kulture): Letošnje leto ima seminar neko takšno
rdečo nit z naslovom Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Želeli smo pravzaprav nadaljevati
in ob enem na drug način predstaviti lanskoletno temo, ki je bila Slovanstvo, se pravi, ko smo obravnavali
povezovanje med narodi, ki govorijo jezike iste jezikovne družine, letos pa smo se obrnili v to bolj
intimno komunikacijo, ljudi v manjših skupnostih. Naši predavatelji obravnavajo teme v okviru jezikovnih,
literarno vednih in kulturoloških predavanj in sicer so se jezikoslovci osredotočili na obravnavo besedja
za sorodstvo, potem se ukvarjajo z besedotvorjem, pa celo s poimenovanji za nekatere domače ljudi. Kot
je rekla ena od naših predavateljic, da so otroci seizmograf družine, pa je literarna umetnost seizmograf
družbenih dogajanj. Kako zelo občutljiv in povedan, bomo lahko slišali na literarno vednih predavanjih.
S tega bolj kulturološkega vidika, kar je nek tako zelo splošen pojem, zato kar so obravnavali naši
predavatelji in sicer, na primer vpliv družine na otrokovo športno udejstvovanje, potem obravnavali so
fenomen tako imenovanega hotela mama, ženska čast kot splošna družinska čast, družina kot osnovna
in vseživljenska šola jezika, pa tudi pomen jezika pri ozaveščanju  žrtev družinskega nasilja.
NOVINAR: Po prvih dneh lektorskih, fonetičnih in pogovornih vaj smo o vtisih spregovorili z gostujočimi
študenti, ki so bili še polni pričakovanj.
SOGOVORNICA 1: Sem z Rusija, iz Sankt Peterburgu. Na seminarju sem že drugič. Zelo rada hodim na
lektorat, ker imamo zelo veselega lektorja v nadaljevalni skupini šest, imenuje se Andrej Šurla. Veliko
govorimo na seminarju in to je zelo pomembno za nas, ker doma ne moremo veliko govoriti, samo delamo
slovnične vaje in tako naprej in tukaj je zelo veliko tujcev, ki se zanimajo za slovenščino, tako da veliko
pogovarjamo. Organizacija seminarja je zelo dobra, je odlična ker, vsi morajo, lahko izberejo to kar želijo.
Lahko se vpišemo na individualno konverzacijo, na fonetične vaje, tako da lako izberemo to kar je koristno.
SOGOVORNIK 1: Jaz sem Gianfranco iz Trsta, sem iz Italije. In sem tukaj na seminaru tretjič. So tri leta ki
študiram slovenščine, zjutraj naredimo, ponovimo slovnico, vedno, ker jaz imam še malo težav s skloni.
Potrebujem tudi poznati novi besed, zato sem vedno tam, ki pišem in iščem v slovarju nove besed.
Fonetične vaje imamo zelo zjutraj ob osmih, zelo mi je všeč, ker tudi pojemo in poznamo tudi akcentialne
besede.
NOVINAR: Po le nekaj pogovorih se je izkazalo, da se udeleženci seminarja v Ljubljano z veseljem in vedno
novimi pričakovanji vračajo. Doktorica Vera Smole pa je pozornost usmerila še na zbornik, ki vsako leto
spremlja seminar in ki je od nekdaj zanimivo študijsko čtivo tudi za domače študente.
SMOLE: Vsa predavanja lahko najdemo v natisnjenem zborniku, ki je dostopen tudi že na spletu. Tam
imate poleg teh vsakodnevnih predavanj, ki so seveda samo spremni program našega seminarja, kot
smo rekli, katerega bistvo je učenje slovenščine na lektoratih, fonetičnih vajah in konverzacijah. Imamo
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tudi dva izbirna jutranja tečaja, ki sta prav tako popisana v zborniku in sicer eden je iz besedotvorja,
eden pa iz mladinske književnosti. Prav tako je predstavljena ekskurzija na Štajersko. Letos nas bo
vodila v Velenje in  v Celje. Tudi sami avtorji se nekako samopredstavijo, se pravi na predavanjih pa je
bistvo tudi to, da se udeleženci s temi avtorji srečajo, se z njimi pogovorijo, kaj povprašajo in ta naša
predavanja niso pravzaprav branje prispevkov objavljenih v zborniku, ampak poudarki določenih vsebin
in kot rečeno srečanje s samimi udeleženci. Na samem seminarju damo možnost, da se predstavi tudi
najmlajša raziskovalna generacija, bi lahko rekli. Letos smo jih izbrali iz širokega nabora, 15-ih kandidatov
in izbrali pet najboljših. Tudi ti obravnavajo podobne teme, kot naši že uveljavljeni raziskovalci, vendarle
pa so pri seminaristih vedno sprejeti na en poseben način, ker so dostikrat njihovi vrstniki.
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