
47. SSJLK

Letošnja krovna tema na SSJLK, ki bo trajal do 15. julija,
je Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture se približuje abrahamu.
Pri sedeminštiridesetih letih je to najstarejša »osrednja prireditev, s katero
Republika Slovenija spodbuja in promovira slovenski jezik, literaturo in
kulturo po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi
mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam
in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki
na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipen-
dij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in
študenti višjih letnikov.«

Proces organizacije in delovanja
je že dodobra utečen, prav tako
bi lahko rekli za udeležbo. Orga-
nizator je center za slovenščino
kot drugi/tuji jezik pri oddelku za
slovenistiko ljubljanske filozofske
fakultete, ki k sodelovanju vsa-
ko leto povabi sodelavce z drugih
oddelkov matične fakultete ter
ustanov in celo iz tujine. Število
udeležencev se vsako leto giblje
okrog sto trideset, prihajajo pa bolj
ali manj iz istih držav. Letos jih je
129 iz 27 držav, od tega je 98 štu-
dentov in 31 zaposlenih, približno
polovica jih dela na univerzah in
inštitutih v tujini. Največ jih je iz
Italije (20), sledijo Poljska (17), Av-
strija (16), Nemčija (9), Slovaška
(7), po šest jih prihaja iz Hrvaške in
Madžarske, po pet iz Češke, Rusije
in Ukrajine, po štirje so iz Srbije
in Makedonije, po trije iz Belgije
in Bolgarije, po dva iz Japonske,
Romunije, Velike Britanije, Špani-
je, Litve in Francije, po eden pa iz
Švedske, Kitajske, Argentine, ZDA,
Nizozemske, Portugalske in Južne
Koreje. Če smo že pri številkah, je
treba še povedati, da bo na semi-
narju sodelovalo okrog petnajst
uglednih predavateljev različnih
strok, prav toliko lektorjev in ne-
kaj mladih raziskovalcev.

Že naslov pove, da se slušatelji
na seminarju ne izobražujejo le v
veščinah slovenskega jezika, mar-
več tudi literature in širše kulture,

zato je vsako leto izbrana osrednja
tema, ki po svoje povezuje vse veje
kulture. Letos je to Družina v slo-
venskem jeziku, literaturi in kultu-
ri. Predsednica seminarja dr. Vera
Smole ob izbrani temi razmišlja ta-
kole: »Človek kot socialno bitje po-
trebuje ob sebi drugega človeka od
rojstva pa do smrti. Slovenski jezik
z leksemom družina za najmanjšo
celico družbe v ospredje postavi
sociološko in ne biološke poveza-
nosti ljudi v njenem okviru, saj be-
sedni koren drug prvotno pomeni
sopotnik, tovariš, torej tisti, ki te
spremlja, pomaga, varuje. Znotraj
te, po navadi tesne povezanosti
se razvijajo razni bolj ali manj za-
pleteni medčloveški odnosi, ki so
se prenesli še na druga področja,
tako da se v družine lahko družijo
tudi živali, rastline, jeziki, besede,
črke, računalniki in še marsikaj.
Letos nas bo torej zanimalo, kako
se v slovenskem jeziku, literaturi
in kulturi izražajo in se vanje vpe-
njajo odnosi znotraj ožjega pojma
družine, torej med partnerjema,
med starši in otroki, kot tudi šir-
še: odnosi med spoloma in med
generacijami, poimenovanja za
sorodstvene odnose skozi zgodo-
vino in v sodobnih narečjih, stanje
slovenske družine vseh tipov v so-
dobni in pretekli družbi, pomemb-
na udejstvovanja slovenske druži-
ne, kot sta na primer glasbeno in

športno, in s tem njeno vključeva-
nje kot celote ali posameznikov v
razna združenja in društva, ter ne
nazadnje obkrožajoče jezikovne
družine in pripadnost slovenščine
slovanski, lahko pa bomo spozna-
li tudi kakšno zanimivo besedno
družino.«

Seminar se je uradno začel vče-
raj ob 12.30 na filozofski fakulteti,
čemur je sledilo odprtje razstave o
eni od pionirk SSJLK, dr. Bredi Po-
gorelec, in njenih dveh knjigah, ki
sta pravkar izšli pri Založbi ZRC.
Milan Vogel

Potek seminarja
in predavatelji
Udeleženci seminarja se bodo
o družini v slovenskem jeziku,
literaturi in kulturi seznanjali
prek jutranjih tečajev, predavanj
in sklopa predstavitev spoznanj
nadebudnih raziskovalcev
Parada mladih.
Letos bodo med predavatelji
Mojca Doupona Topič in Tanja
Kajtna, Anja Štefan, Metka
Kuhar, Mateja Pezdirc Bartol,
Matej Šekli, Vera Smole, Irena
Novak Popov, Jože Ramovš, Erika
Kržišnik, Mojca Ramšak, Ourda
Strsoglavec, Maja Dukanovič in
Alojzija Zupan Sosič.



Predsednica seminarja dr. Vera Smole foto jure eržen/dokumentacija dela


