
LJUBLJANA - V Mestnem muzeju
Ljubljana so včeraj odprli 47. seminar slo-
venskega jezika, literature in kulture, ki letos
poteka na krovno temo Družine v slovenskem
jeziku, literaturi in kulturi. Udeležuje se ga 129
udeležencev iz 27 držav, 98 študentov in 31
zaposlenih, so sporočili s Filozofske fakulte-
te v Ljubljani. Prireditev je odprla predsed-
nica 47. seminarja Vera Smole. Udeležence
pa so nagovorili tudi rektor Univerze v Lju-
bljani Radovan Stanislav Pejovnik, prodekan
Filozofske fakultete Vojko Gorjanc, svetnica
mestne občine Ljubljana Milena Mileva Bla-
žič, predstojnica oddelka za slovenistiko
Erika Kržišnik in predstojnik Centra za slo-
venščino kot drugi/tuji jezik Marko Stabej.

Krovna tema letošnjega seminarja je
Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kul-
turi, pri čemer je pojem družina mišljen
kompleksno - v najširšem smislu obstoja
medsebojne povezanosti,druženja, soobstoja
v prid vsakemu posamezniku in obenem ce-
lotne (z)družbe, društva, združenja, so na
svojih spletnih straneh zapisali organizator-
ji seminarja.

Na seminarju sodeluje 15 uglednih
predavateljev različnih strok, se predstavlja
nekaj mladih raziskovalcev ter poučuje vrsta
lektorjev. Vzdušje in dinamiko celotne pri-
reditve pa bodo krojili tudi udeleženci semi-
narja s svojim predznanjem ter medsebojnim
povezovanjem.

Seminarja se letos udeležuje 129 tujih
slovenistov, slavistov, književnih ustvarjalcev,
prevajalcev EU, strokovnjakov za primerjal-
no jezikoslovje in književnost, ki slovenšči-
no raziskujejo, poučujejo, prevajajo ali jo ka-
ko drugače vključujejo v svoje delo in življe-
nje. Na seminarju želijo svoje znanje poglo-
biti, ga obogatiti, se seznaniti z najnovejšimi
spoznanji ter pridobiti pristen stik s sloven-
skim jezikom, literaturo in kulturo.

Nekateri udeleženci so sicer obiskali že
seminarski predteden, sinoči pa se je začel
osrednji dvotedenski seminar, ki zajema lek-
torske vaje v dopoldanskem času, predava-
nja, okrogle mize ali ustvarjalne delavnice, po-
sebne tečaje, vaje iz fonetike, vaje iz konver-
zacije in individualno konverzacijo ter bogat
spremljevalni program. (STA)

LJUBLJANA - Jezikoslovje


