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46. seminar Slovenskega jezika, literature in kulture

RADIO SLO3 (PROGRAM ARS), 05.7.2010, SVET KULTURE, 16:20

DEJAN KALOPER: Danes se je na Filozofski fakulteti v Ljubljani začel 46. seminar slovenskega jezika
Literature in kulture, ki ga prireja Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete. Poleg seminarja center vsako leto organizira tudi poletno šolo slovenskega jezika,
ki se prav tako začne danes. Prispevek Ane Rozman.
ANA ROZMAN: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki poteka v prvi
polovici julija že od leta 1965. Njen namen je udeležencem, predvsem tujim in domačim slovenistom,
študentom in kulturnim delavcem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in
kulturi. Vsako leto se osredotočijo na posebej izbrano krovno temo. Letos je to slovanstvo v slovenskem
jeziku literaturi in kulturi. Profesorica dr. Vera Smole predstavlja razloge za izbor te teme.
VERA SMOLE: Eden je prav gotovo ta, da je po več letih, skoraj desetletjih, ko smo se neprestano ozirali v
Evropo in bolje rečeno na Zahod, lahko spet na vrsti naša genetska določenost, to je Slovanstvo. To temo,
čeprav že večkrat obravnavano, smo poskušali osvetliti z enim takim časovnim zamikom, oz. ugotoviti,
kako se je naš pogled nanjo spremenil, kako danes gledamo nanjo. In sicer, smo to poskušali v okviru
naših tradicionalnih področij literature, kulture in jezika.
ROZMAN: Poleg seminarja se danes v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, začenja tudi
29. poletna šola slovenskega jezika, ki bo potekala do konca meseca julija. Več o tem, komu je namenjena,
pa Branka Gradišek.
BRANKA GRADIŠAR: Poletna šola je namenjena vsem ki bodisi že znajo nekaj slovensko ali bi pa se šele
radi naučili. Se pravi, tako za začetnike, nadaljevalce, kot izpopolnjevalce. Letos je udeležencev, v štirih
tednih 159 in prihajajo iz 35. različnih držav.
ROZMAN: Učenju v poletni šoli nikakor ni duhamorno in enolično. Več o tem, na kakšen način udeleženci
spoznavajo slovenski jezik, Petra Likar Stanovnik.
PETRA LIKAR STANOVNIK: Ne gre samo za frontalno delo, ampak vedno je tudi delo v skupinah, v parih,
da res udeleženci vadijo vse. Branje, pisanje, poslušanje, tvorjenje. Na popoldanskem tečaju pa predvsem
konverzacijo.
ROZMAN:Vsi ljubitelji slovenskega jezika lahko torej, tudi v poletnih mesecih poglobite svoje jezikovno
znanje in literarno ter kulturno zgodovinsko vedenje.
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