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Izhajajo~ iz doprinosa akademika Topori{i~a k njuni ustanovitvi in razvoju, sta v pri-
spevku1 predstavljeni slovenistiki na univerzah v Beogradu in Novem Sadu. S svojim spod-
budnim delom je Jo`e Topori{i~ podprl ustanovitev {tudija sloven{~ine na univerzitetni ravni
in znanstveno sodelovanje ter zanimanje za slovenistiko, kar je vplivalo na objave {tevilnih
znanstvenih razprav in priro~nikov za pouk sloven{~ine, katerih avtorji so slovenisti z univer-
zitetnih centrov nekdanje skupne dr`ave.

slovenistika v Srbiji, pouk sloven{~ine v tujini, mednarodno znanstveno sodelovanje

The article presents the establishment and development of Slovene Studies at the univer-
sities of Belgrade and Novi Sad, emphasizing the contribution of academician Jo`e Topori{i~.
Through his encouraging work, professor Toporo{i~ supported the establishment of these
university studies, as well as academic cooperation and an interest in Slovene Studies which
influenced numerous academic discussions and guides for teaching Slovene written by
Slovene Studies specialists from the former Yugoslavia.

Slovene Studies in Serbia, teaching of Slovene abroad, international academic coopera-
tion

1 Uvod

Razvoj slovenistike v Srbiji na dolo~en na~in sovpada z razvojem dru`benopo-
liti~nih odnosov med Slovenijo in Srbijo, saj bi ga na~eloma lahko razdelili na
obdobje pred obstojem skupne dr`ave, obdobje v Kraljevini SHS, obdobje v SFRJ in
obdobje po letu 1991 – po osamosvojitvi Slovenije. Vsak od omenjenih segmentov
ima svoje zna~ilnosti in je na poseben na~in vplival na oblikovanje stanja slovenistike
v Srbiji, kakr{no je danes.

O slovenistiki v Srbiji je bilo v zadnjih letih napisanih ve~ ~lankov (\ukanovi}
1994, 1998, 1999, 2007, 2010, 2011, 2014b, 2015; \ukanovi}, Kova~evi} 2011;
Markovi} 1999), v katerih je predstavljen zgodovinski razvoj pouka sloven{~ine na
razli~nih ravneh, sedanje stanje in problematika pou~evanja sloven{~ine kot tujega,
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1 KPSNU: Komisija za pospe{evanje sloven{~ine na neslovenskih univerzah; STU: Sloven{~ina na tujih
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a sloven{~ini sorodnega jezika ter razvoj znanstvenih sodelovanj med jezikoslovci iz
Slovenije in Srbije.

V tem prispevku bo razvoj slovenistike v Srbiji obravnavan s stali{~a doprinosa
akademika Jo`eta Topori{i~a, ki je podprl razvoj {tevilnih lektoratov sloven{~ine po
svetu, tako kot predsednik Komisije za pospe{evanje sloven{~ine na neslovenskih
univerzah (KPSNU) pa tudi kot slovenist, ki mu je bilo delo na lektoratih dobro znano
iz lastnih izku{enj.

2 Zgodovina pou~evanja sloven{~ine v Srbiji – obdobje pred skupno dr`avo

Razvoj Univerze v Beogradu sega v leto 1808, ko je Dositej Obradovi} ustanovil
t. i. veliko {olo, ki je delovala do leta 1813. V Beogradu je bil leta 1844 ustanovljen
licej, leta 1863 pa je pridobil status velike {ole. Sede` velike {ole je bil v poslopju, ki
ga je kapetan Mi{a Anastasijevi}, srbski magnat, daroval »svojemu ljudstvu«, in ravno
v tej stavbi se je, vrsto let pozneje, za~el pouk slovenskega jezika in knji`evnosti.
V okviru beograjskega liceja se je udejanjal pouk slovanske filologije, v veliki {oli pa
je bila ustanovljena Katedra za zgodovino jugoslovanske knji`evnosti (An|eli} idr.
1963: 350). Prvi u~itelji so bili iz{olani na takratnih vodilnih evropskih univerzah in
so intenzivno sodelovali s kolegi v tujini. Leta 1905 je velika {ola pridobila status
univerze, na kateri je pou~evalo 16 rednih in 18 izrednih profesorjev, {tudiralo pa 778
{tudentov.

V tak{nem pedago{ko-znanstvenem vzdu{ju, kjer je u~ni program predvideval
predavanja ne samo iz srbske, ampak tudi iz drugih ju`noslovanskih knji`evnosti, je
profesor knji`evnosti Pavle Popovi} po izpopolnjevanju v @enevi in Parizu leta 1905
od{el v Ljubljano, kjer se je ~ez poletje nau~il slovensko in sistemati~no bral dela
slovenskih piscev. Po vrnitvi je za svoje {tudente pripravil vrsto predavanj o slovenski
knji`evnosti, v {tudijskem letu 1907/1908 pa tudi te~aj slovenskega knji`nega jezika
(An|eli~ idr. 1963: 351). Zahvaljujo~ prizadevanjem Popovi}a, se je v srbskih literar-
nih krogih okrepilo zanimanje za slovensko knji`evnost, slovenski jezik in kulturo.
Prevedena so bila prva literarna dela iz sloven{~ine v srb{~ino.

2.1 Sloven{~ina v srbskih berilih med svetovnima vojnama
Med svetovnima vojnama (1918–1941) so srbska osnovno{olska berila vsebovala

odlomke iz slovenske knji`evnosti, najpogosteje v izvirniku, z dodanim kratkim
glosarjem. Besedila so bila le ponazarjanje sloven{~ine, ni pa bilo predvideno, da bi se
u~enci sloven{~ine tudi nau~ili. O slovenski slovnici ni bilo nikakr{nih razlag v
srbskih slovnicah iz tega ~asa. Izbor literarnih besedil pa je vendarle omogo~al dokaj
iz~rpen pogled na slovensko slovstvo (\ukanovi} 1994: 279).

3 Obdobje v skupni dr`avi SFRJ

Vse do druge svetovne vojne in {e dve leti zatem so na beograjski univerzi bolj ali
manj veljali stari u~ni na~rti. Leta 1947 so bili univerzitetni u~ni na~rti prenovljeni in
notranja razdelitev univerze na novo organizirana (An|eli} idr. 1963: 363). V novih
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u~nih na~rtih je pouk sloven{~ine kot enega izmed jugoslovanskih jezikov dobil svoj
status v okviru Skupine za ju`noslovanske jezike in knji`evnosti, in sicer je bil za {tu-
dente, ki so se odlo~ili za diplomsko nalogo iz jugoslovanske knji`evnosti, predviden
pouk slovenskega jezika v tretjem letniku in izpit na koncu 6. semestra. V {tudijskem
letu 1953/1954 je bil u~ni na~rt prenovljen, enoletni te~aj slovenskega jezika pa je ostal.

Kot je razvidno iz fakultetnih sejnih zapisnikov, se pouk sloven{~ine v letih
1947–1958 ni izvajal, ~eprav je bil predviden in je zanj obstajal interes med {tudenti.
Te`ava je bila v tem, da nih~e od slovenistov iz Slovenije ni bil pripravljen pou~evati v
Beogradu (\ukanovi} 1999: 35). [ele leta 1958 je dr. Rudolf Kolari~, takrat redni
profesor slovenskega jezika na Univerzi v Novem Sadu, kamor je pri{el iz slu`be na
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, za~el pou~evati tudi na Univerzi v Beogra-
du. Ko se je Kolari~ leta 1968 upokojil, ga je na mestu profesorja slovenskega jezika in
knji`evnosti v Novem Sadu zamenjal dr. Jo`e Poga~nik, ki pa je leta 1981 od{el na
Univerzo v Osijeku.

Zapisnik z oddel~ne seje Filolo{ke fakultete v Beogradu pri~a, da v {tudijskem letu
1967/1968 Kolari~ v Beogradu ni ve~ u~il, razpisano novo delovno mesto lektorja ali
profesorja slovenskega jezika pa je ostalo nezasedeno (\ukanovi} 1999: 35). Po
upokojitvi dr. Rudolfa Kolari~a je v 60. letih na Filolo{ki fakulteti v Beogradu
sloven{~ino u~il lektor Miha Mate, ki se je, kot pravijo oddel~ni zapisniki, vsak teden
vozil iz Ljubljane v Beograd, ni pa se hotel preseliti v beograjsko stanovanje, ki ga je
bila pripravljena pla~ati Filolo{ka fakulteta (\ukanovi} 1999: 36). Po nekaj letih so
bili razpisi za delovno mesto predavatelja slovenskega jezika ponovljeni, in sicer leta
1974, 1975 in 1976. Na razpis leta 1976 se je prijavila slovenistka Katju{a Zakraj{ek,
ki je na delovnem mestu lektorice za slovenski jezik na Oddelku za srbski jezik in
ju`noslovanske jezike ostala, s prekinitvami zaradi bivanja v tujini, do leta 1997. Od
{tudijskega leta 1989/1990 v Beogradu in Novem Sadu slovenski jezik pou~ujeta
dr. Maja \ukanovi} in dr. @eljko Markovi}, od 2008 pa tudi lektorice, poslane s Centra
za sloven{~ino kot drugi in tuji jezik.

Vsi u~itelji so za {tudente srbistike, ob~asno pa tudi za {tudente srbske knji`evno-
sti, vodili enoletni te~aj sloven{~ine, katerega namen ni bil aktivno znanje sloven{~ine
oz. razvoj jezikovne sporazumevalne zmo`nosti, temve~ predvsem razvijanje meta-
jezikovnega znanja o sloven{~ini, torej poznavanje slovni~nih ravni (fonetike, morfo-
logije, sintakse), slovni~nih pravil in razlik med obema jezikoma. Del programa je
bilo tudi ob~asno prevajanje knji`evnih besedil.

3.1 Osebni anga`ma Jo`eta Topori{i~a za ustanovitev slovenistike v Srbiji
Na urejanje slovenistik in vzpostavljanje dana{njega stanja je pomembno vplivalo

dejstvo, da je v Novem Sadu v {tudijskem letu 1987/1988 sloven{~ino u~il Jo`e Topo-
ri{i~, v naslednjem {tudijskem letu, 1988/1989, pa njegov asistent Velemir Gjurin
(Markovi} 1999: 96), saj sta se osebno seznanila z zanimanjem za sloven{~ino v Srbiji
in potrebo po kakovostnih predavateljih. Zaradi pomanjkanja kadrov, ki bi pri{li iz
Slovenije v Srbijo in v ostale dr`ave nekdanje jugoslovanske republike, se je Jo`e
Topori{i~ odlo~il, da bo na Univerzi v Ljubljani za~el usposabljati bodo~e sloveniste,
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filologe iz jugoslovanskih univerzitetnih sredi{~ (Beograd, Novi Sad, Osijek), ter jim
z osebnimi prizadevanji omogo~il enoletno bivanje in izpopolnjevanje v Sloveniji.
Tako je v {tudijskem letu 1987/1988 na Filolo{ko fakulteto v Beogradu in na Filozof-
sko fakulteto v Novem Sadu prispel dopis od KPSNU, da naj najdejo nekoga, ki je na
magistrskem {tudiju jezikoslovja in je pripravljen priti za eno leto v Ljubljano na
posebno usposabljanje, s pomo~jo katerega bi se potem na beograjski in novosadski
fakulteti lahko zaposlil kot asistent. Izbrana sta bila Maja \ukanovi}, ki je imela
izku{nje s prevajanjem iz sloven{~ine, in @eljko Markovi} kot izvrsten {tudent vzpo-
rednega slovanskega jezikoslovja. Oba u~itelja sta bila v letu, ko sta bila na izpopol-
njevanju v Ljubljani, zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sta imela naziv
lektor za slovenski jezik. V obdobju enega leta se je Jo`e Topori{i~ zavzel za strokovni
razvoj obeh u~iteljev iz Srbije in tudi za Zlato [undali} iz Osijeka; vsi trije so tako
obiskovali razli~na predavanja na slovenistiki in imeli nato vsak mesec pri Jo`etu
Topori{i~u izpit iz izbranega poglavja slovenske slovnice. Jo`e Topori{i~ je pri tem
poskrbel, da je vse temeljilo na primerjalnem pristopu s srbohrva{~ino. Po enoletnem
usposabljanju so se u~itelji vrnili na svoje mati~ne fakultete, kjer so pri~eli razvijati
slovenistiko v okviru razpolo`ljivih mo`nosti.

3.2 Pomen dogajanj v drugi polovici 20. stoletja na podro~ju slovenistike –
obdobje KPSNU

Druga polovica 20. stoletja je bila izjemnega pomena za uveljavljanje sloven{~ine
in slovenistike zunaj meja Slovenije. Sloven{~ina je bila v 60. letih 20. stoletja
»zaznamovana kot prelomna in hkrati izjemno ustvarjalna tako za slovenisti~no jezi-
koslovje kot tudi za literarno vedo. Gre za ~as, ko je humanisti~ni segment slovenske
univerze [...] utrjeval evropsko prepoznavnost« (Vidovi~ Muha 2014: 127). V za~etku
60. let se je porodila ideja o organiziranju Seminarja slovenskega jezika, literature in
kulture, med pobudniki in organizatorji pa izstopa ime Jo`eta Topori{i~a, ki je bil na
prvem Seminarju tudi lektor (prav tam: 132). »Okoli{~ine, v katerih se je rodila in
uspe{no realizirala zamisel o SSJLK in pribli`no so~asno tudi organizirana univerzi-
tetna skrb za slovenisti~ni {tudij na tujih univerzah, so bile torej ustvarjalne, kriti~ne,
pre`ete s samozavestjo dejanske uspe{nosti in u~inkovitosti« (prav tam: 130).

V 70. letih se je nadaljevalo z uveljavljanjem pouka sloven{~ine v tujini, Jo`e
Topori{i~ pa je imel pri tem pomembno vlogo. Od leta 1972 do 1976 je bil predsednik
KPSNU. Njegove izku{nje z lektorata v Zagrebu, kjer je pou~eval od 1954 do 1965, so
zagotovo prispevale k u~inkovitosti re{evanja razli~nih te`av in vpra{anj (Rigler
1980).

3.3 Srbsko-slovenske kontrastivne razprave Jo`eta Topori{i~a
Stiki med slovenskimi in srbskimi jezikoslovci segajo v za~etek 20. stoletja, ko sta

na primer tesno sodelovala Fran Ramov{ in Aleksandar Beli} (Rotar 1990), toda
v obdobju 60. in 70. let 20. stoletja, v skupni dr`avi, slovensko-srbska kontrastivna
preu~evanja niso tako {tevilna, kot bi lahko pri~akovali. Jo`e Topori{i~ je tudi v tem
segmentu opazno prispeval, saj je pisal in objavljal razprave in ~lanke v zvezi s
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srbskim jezikom (Topori{i~ 1972, 1981, 1991), ob~asno je tudi gostoval na Radiu
Beograd in sodeloval pri na~rtovanju pouka materin{~ine na zveznem nivoju (Rigler
1980). Poseben sociolingvisti~ni pomen imajo Topori{i~eve razprave iz 90. let o
odnosu sloven{~ine in srb{~ine v skupni dr`avi, ki so ve~inoma tiskane v ~asopisju
(\ukanovi} 2010: 148).

4 Obdobje po letu 1991 – STU

Po osamosvojitvi Slovenije oziroma po razpadu skupne dr`ave Jugoslavije se
status pouka sloven{~ine v Srbiji ni bistveno spremenil. Tako kot prej se je pouk {e
naprej udejanjal na univerzitetni ravni v Beogradu in Novem Sadu, novost pa je bila,
da so se Slovenci, `ive~i v Srbiji, ki so se nenadoma zna{li v vlogi izseljencev/zdom-
cev, za~eli zavedati pomena ohranjanja materin{~ine in prena{anja znanja sloven{~ine
na potomce, kar je posledi~no, z ustanovitvijo dru{tev Slovencev, pozitivno vplivalo
tudi na status sloven{~ine.

Od leta 1990 naprej je imela sloven{~ina na univerzah v Beogradu in Novem Sadu,
zahvaljujo~ prizadevanjem Jo`eta Topori{i~a, urejen status, saj sta bila kot preda-
vatelja anga`irana mlada strokovnjaka iz Srbije, ki sta pouk sloven{~ine razvijala
v tesnem sodelovanju s KPSNU, ki se od leta 1992 imenuje Sloven{~ina na tujih
univerzah (STU). Kljub politi~nim nerazumevanjem med dvema dr`avama je slo-
ven{~ina obdr`ala status, ki ga je imela tudi prej – {tudenti srbskega jezika in
knji`evnosti so izbirali med sloven{~ino, makedon{~ino in bolgar{~ino ter so se tega
predmeta u~ili dva semestra. Za sloven{~ino je vedno veljalo ogromno zanimanje,
okoli 90 % {tudentov srbskega jezika in knji`evnosti se je odlo~alo zanjo. Na prehodu
v 21. stoletje se zanimanje za u~enje sloven{~ine pri {tudentih dodatno krepi in si
`elijo intenzivnej{i pouk. Treba je omeniti, da sloven{~ina v skupni dr`avi na univer-
zitetni ravni ni imela statusa »tujega« jezika, pa~ pa »jugoslovanskega«. Zato je
{tudenti vse do leta 2006 in uvedbe bolonjske reforme niso mogli izbirati kot drugi ali
tuji jezik.

Uvedba bolonjskega na~ina {tudija je imela za sloven{~ino v Srbiji, predvsem za
njen status na Filolo{ki fakulteti Univerze v Beogradu, zelo pozitiven u~inek. Z veliko
podporo STU je bil uveden {tiriletni {tudij sloven{~ine, ki se udejanja vzporedno
s {tudijem splo{nega jezikoslovja ali tujega jezika. Sloven{~ina se je s t. i. nacionalne-
ga oddelka preselila na Oddelek za splo{no jezikoslovje oziroma na novo akreditirano
smer Jezik, knji`evnost, kultura, ki zajema {tudij vseh tujih jezikov in v okviru katere
je tudi Oddelek za splo{no jezikoslovje. Nosilka slovenisti~nih predmetov je dr. Maja
\ukanovi}, ki ima od leta 2015 status redne profesorice. V {tudijskem letu 2007/2008
je Republika Slovenija v Srbijo poslala tudi u~iteljico dopolnilnega pouka sloven{~ine
Rut Zlobec, ki jo je Center za sloven{~ino kot drugi in tuji jezik honorarno zaposlil na
Filolo{ki fakulteti v Beogradu. Z naslednjim {tudijskim letom je bila za lektorico
v Beogradu s slovenske strani imenovana Zvonka Kajba, potem Andreja Ponikvar in
nato Laura Fekonja.
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V okviru lektorata za sloven{~ino, ki ima sedaj svoje prostore, se lahko {tudenti
vseh {tudijskih smeri odlo~ijo za dveletno u~enje slovenskega jezika kot izbirnega
tujega jezika, nekateri pa se odlo~ijo za {tiriletni {tudij. Poleg jezikovnih vaj so
v okviru lektorata na voljo {e predavanja, na katerih se v {tirih letih {tudenti seznanijo
z oblikoslovjem, glasoslovjem, dialektologijo in skladnjo slovenskega jezika, za {tu-
dente srbistike pa je organiziran enoletni te~aj slovenskega jezika in kulture. Poleg
omenjenih predmetov je bil uveden tudi predmet Uvod v slovensko kulturo, ki ni
pogojen s {tudijem drugih slovenisti~nih predmetov in za katerega se odlo~a pov-
pre~no preko 600 {tudentov vseh smeri na Filolo{ki fakulteti.

Od uvedbe {tiriletnega {tudija sloven{~ine in prehoda na Oddelek za splo{no
jezikoslovje je pospe{eno tudi sodelovanje srbskih in slovenskih jezikoslovcev ter
drugih strokovnjakov, tako da so v tem obdobju nastali {tevilni ~lanki, priro~niki in
razprave s podro~ja primerjalnega slovensko-srbskega jezikoslovja (ve~ v \ukanovi}
2014a).

Delovanje beograjske slovenistike in novosadskega lektorata, kjer je sicer ostal
samo enoletni te~aj, se udejanja z veliko podporo Centra za sloven{~ino kot drugi in
tuji jezik. Ideje in na~rti, zastavljeni v obdobju KPSNU, so se torej uresni~ili in se
v dobri smeri razvijajo naprej, v dobro sloven{~ine in slovenistike.
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