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50. seminar slovenskega jezika Literature in kulture
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RADIO SLO3 (PROGRAM ARS), 03.07.2014, SVET KULTURE, 16:16
MARKO ROZMAN: Na Filozofski fakulteti v Ljubljani v teh dneh poteka jubilejni 50. seminar slovenskega
jezika Literature in kulture, na katerem svoje znanje v slovenščini, slovenski družbi in kulturi nadgrajuje
114 udeležencev iz šestindvajsetih držav. Na seminarju sodelujejo tudi študenti in univerzitetni profesorji
slovenščine, slavisti ter drugi znanstveni delavci, prevajalci in kulturni delavci iz slovenskega zamejstva.
Več predsednik organizacijskega odbora doktor Hotimir Tivadar.
Dr. HOTIMIR TIVADAR (Filozofska fakulteta): Tu bi izpostavil predvsem to, da je bilo to zasnovano kot
predvsem univerzitetno druženje, poletno druženje, kot univerzitetna poletna šola, po vzoru poletnih
šol iz drugih držav. Je pa res, da smo bili že zelo zgodaj zraven, Slovenci. Leta 65 je bil organiziran že
prvi seminar slovenskega jezika Literature in kulture. Udeležencev je seveda takrat bilo manj. Je bilo bolj
družinsko vzdušje. Sedaj je pa število udeležencev naraslo letos na čez 100 udeležencev, 114 jih imamo
letos. Prejšnja leta, oz. zadnje dve leti jih je bilo manj. Seminar ima danes verjetno zelo podoben pomen
kot je imel včasih. In to je utrjevanje slovenščine na univerzah po svetu. Utrjevanje pa pomeni znanje
študentov, torej izboljšano znanje študentov ki prihajajo na ta seminar in seveda tudi profesorjev, ki svoje
znanje osvežujejo, oz. tukaj nastopajo kot predavatelji.
ROZMAN: Tema jubilejnega seminarja je prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.
Dr. TIVADAR: Ta tema je bila izbrana zato, da se zazremo nazaj v preteklost. V leto 65 in potem na vse
sledeče seminarje. Predvsem pa da razmislimo, pogledamo kaj imamo sedaj, danes in da mogoče tudi
preko kakšnega predavanja odpremo kakšne zanimive teme in misli za nadaljnje raziskovanje in tudi
razširjenja slovenščine v svetu in tudi na slovenskem. Konference prihodnost slovenščine in slovenistike po
svetu je zasnovana tako, da bodo nastopili bivši seminaristi, ki sedaj pretežno vodijo slovenistike po tujih
univerzah. In tukaj moramo izpostaviti zelo močno poljsko kolonijo. Seveda pa tudi moramo izpostavit
tudi predavatelje iz držav bivše Jugoslavije, torej iz Zagreba, pridejo predavateljice, tudi iz Beograda in
Skopja. Vsi so pa bili nekdanji udeleženci in so sedaj profesorji, oz. lektorji, skratka so strokovnjaki za
slovenski jezik.
ROZMAN: Ob udeležencih seminarja za poletni vrvež na fakulteti skrbijo tudi udeleženci 33. poletne šole
slovenskega jezika, intenzivnega tečaja slovenščine, ki letos poteka pod geslom Jezika in iger.

