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Seminar slovenskega jezika
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani od 3. julija do vključno jutri poteka 53.
seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Tema je ljubezen.

53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture poteka na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Udeleženci seminarja prihajajo od vsepovsod
in že deset dni skozi tri perspektive spoznavajo,
kako Slovenci ljubimo: razmišljajo namreč o lju-
bezni na treh področjih: v slovenskem jeziku, li-
teraturi in kulturi. Predavatelji na seminarju so
trije jezikoslovci, štirje s področja literature in
štirje iz kulture. Temo seminarja, ki ga organi-
zira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik,
izbere predsednik seminarja. To je letos Alojzija
Zupan Sosič. Tujce najbolj zanima, v čem smo
Slovenci na področju ljubezenskega čustvova-
nja od njih drugačni in v čem smo jim podobni.
Na seminarju sta potekala tudi dva izbirna te-
čaja, literarni, kjer so spoznavali ljubezen v slo-
venski dramatiki, in jezikoslovno-kulturološki,
kjer so spoznali ljubezen v slovenski popevki
oziroma v popglasbi. Udeležencev je bilo letos
112 in so prišli iz 24 držav. Največ jih je iz sose-
dnjih držav - Italije, Avstrije, Hrvaške, prihaja-
jo tudi iz Poljske in drugih vzhodnoevropskih
držav pa iz Srbije in od drugod. Ker jih na semi-
nar veliko pride s pomočjo državnih štipendij, je
povprečna starost udeležencev med 20 in 24 let,
seveda pa prihajajo tudi starejše generacije, tudi
univerzitetni profesorji slovenščine, slavisti ter

drugi znanstveni delavci, prevajal-
ci in kulturni delavci iz slovenske-
ga zamejstva. Nekateri pridejo tudi
po večkrat, nekateri si udeležbo na
seminarju večkrat plačajo sami.
Eden od udeležencev je bil na se-
minarju že sedemkrat. Največ je
še vedno tistih, ki so na seminar-
ju prvič. Slovenščino poučujejo na
več kot 56 mestih po svetu, uči pa
seje več kot 3.000 študentov.

Razlogi za seminar
Dušanka Tomič iz Beograda se

seminarja udeležuje prvič, ker je
slovenščina njen materni jezik.
Prihaja sicer iz mešanega zakona, a
je bila rojena v Ljubljani, kjer sta se
njena mati in oče, ki je tu študiral,
tudi spoznala. Leta 1958 se je
družina preselila v Beograd, kjer je
oče dobil službo. Študirala je pri-
merjalno književnosti in je članica
Društva Slovencev Sava. Za obisk

seminarja seje odločala že nekaj let.
Zdaj si gaje plačala sama, pa čeprav
jo je to stalo dve njeni pokojnini. V
Ljubljano se vrača enkrat letno, zdaj
pa bo, kotje dejala, imela priložnost
tu bivati dva tedna in poslušati pre-
davanja. Matej Košar, ki obiskuje
Filozofsko fakulteto v Pragi, se se-
minarja tudi udeležuje prvič, dobil
paje štipendijo. Slovenščine se uči
že leto dni, uči pa se tudi hrvaščino
in ruščino. Želi se dobro naučiti slo-
venščine, spoznati Slovenijo in zlasti
Ljubljano. Se posebej ga zanimajo
dela arhitekta Jožeta Plečnika, kije
nekaj let deloval tudi v Pragi in po-
membno sooblikoval Hradčane. Ma-
gdalena Gapsa iz Poljske paje pred
kratkim diplomirala na Filološki
fakulteti v Lodžu. Letos je na semi-
narju slovenskega jezika tretjič. Kot
je dejala za STA, je zadnje leto v
okviru programa Erasmus prežive-
la v slovenski prestolnici. Ta ji je tako
všeč, da razmišlja, da bi drugo
stopnjo študija vpisala kar na tu-
kajšnji filozofski fakulteti. Navdu-
šena je tudi nad vzdušjem na semi-
narju. Tako strokovni kot
spremljevalni program sta zanimi-
va in še posebej v spremljevalnem
lahko vsak najde nekaj zase.

Sproščeno in delovno
Vzdušje na seminarju je bilo spro-

ščeno in delovno. »Udeleženci vedo,
da se ne bodo, če ne bodo delali,
ničesar naučili. In to so ljudje, ki si
resnično želijo izpopolniti svoje
znanje slovenščine. To so tudi naši
ambasadorji slovenščine, bodoči
prevajalci, bodoči učitelji slovenšči-
ne v tujini, turistični delavci ali go-
spodarstveniki, ki imajo stike s slo-
venskimi podjetniki,« je dejala
Alojzija Zupan Sosič. Ker se človek
najlaže uči skozi igro, oziroma ko je
sproščen, je bilo v program vključe-
nih veliko kulturnih in športnih
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Udeležence je na seminar na filozofsko fakulteto
privabila ljubezen do slovenskega jezika.

dogodkov in ekskurzij. Program seminarja je bil
razdeljen na dopoldanski strokovni in popoldan-
sko-večerni spremljevalni program. Popoldansko-
-večerni spremljevalni program je vključeval tra-
dicionalne oglede Ljubljane, ogled predstave
Rokova modrina v Slovenskem mladinskem gle-
dališču in razstave v Mestni galeriji Ljubljana, ce-
lodnevno ekskurzijo na Kras in Obalo, popoldan-
sko ekskurzijo na Bled in literarno-glasbeni večer
z Branetom Mozetičem in Ladom Jakšo.

Naloge centra

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik s
svojimi programi celovito strokovno skrbi za po-
dročje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter
slovenski jezik, literaturo, kulturo in slovenistiko
mednarodno promovira, piše na njihovi spletni
strani. Deluje v okviru Oddelka za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova
dejavnost je organizirana v osmih posebnih pro-
gramih. Centrove dejavnosti obsegajo: poučevanje
slovenščine kot drugega in tujega jezika v različnih
okoljih in na različnih stopnjah v Sloveniji ter tujini,
preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot
drugega in tujega jezika, izobraževanje učiteljev,
izpraševalcev in ocenjevalcev na izpitih ter drugih
zainteresiranih skupin na področju poučevanja,
testiranja in načrtovanja slovenščine kot drugega
in tujega jezika, svetovanje ustanovam v Sloveniji
in tujini na področju slovenščine kot tujega in
drugega jezika, temeljno in aplikativno raziskova-
nje na področju slovenščine kot drugega in tujega
jezika ter merjenja jezikovne zmožnosti, uvelja-
vljanje in širjenje vedenja o slovenskem jeziku,
književnosti in kulturi v Sloveniji ter v tujini, omo-
gočanje in spodbujanje znanstvenega raziskovanja
slovenskega jezika, književnosti ter kulture v Slo-
veniji in po svetu, organizacijo znanstvenih in stro-
kovnih srečanj z domačo in mednarodno udeležbo
ter drugih izobraževalnih in kulturnih prireditev
v Sloveniji in na univerzah po svetu ter tudi izda-
janje znanstvenih, strokovnih del, učbenikov in
drugih priročnikov z naštetih področij. xO
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