
V Ljubljano lovit odtenke slovenščine
Seminar slovenskega jezika

Program predavanj za okrog sto udeležencev je intoniran

na temo 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
Delovno predvčerajšnjim na filo-
zofski fakulteti, slovesno pa vče-
raj zvečer v Mestnem muzeju Lju-

bljana: začel se je 55. seminar

slovenskega jezika, literature in

kulture v organizaciji Centra za

slovenščino kot drugi in tuji je-

zik, na katerem sodeluje več kot

sto udeležencev iz 26 držav. Med

njimi so študenti, profesorji slo-

venščine, slavisti in drugi znan-

stveniki, prevajalci in drugi iz tu-

jine in slovenskega zamejstva.

Igor Bratož

Tradicionalna prireditev, ki jo od
leta 1965 organizira oddelek za
slovenistiko filozofske fakultete
v Ljubljani, zbere vse, ki si želijo
pridobiti čim več znanja o sloven-

skem jeziku, literaturi in kulturi pa

tudi spoznati in občutiti slovensko
aktualno življenje in dogajanje. Se-

minarski program je razdeljen na

dopoldanski strokovni in popol-
dansko-večerni spremljevalni pro-

gram. Strokovni del programa se-

minarja sestavljajo lektorske vaje,
ki potekajo v treh začetnih, štirih

nadaljevalnih in treh izpopolnje-
valnih skupinah, konverzacijski

tečaji, vaje iz fonetike, posebni iz-

birni tečaji in predavanja uglednih
strokovnjakov s področja sloven-
skega jezikoslovja, literature, hu-
manističnih in drugih ved.

Letos je program predavanj into-

niran na temo 1919 v slovenskem
jeziku, literaturi in kulturi, preda-
vatelji se posvečajo različnim vi-

dikom 100. obletnice ustanovitve
Univerze v Ljubljani in združitve
Prekmurja z matičnim narodom
ter književnosti med obema voj-

nama. Vsa predavanja so objavlje-
na na spletni strani prireditve in v
seminarski monografiji, dosegljiva

bodo tudi na spletnem portalu Vi-

deolectures. V okviru seminarja se

je včeraj začela, sklenila pa se bo

danes tudi mednarodna konferen-
ca z naslovom Slovenščina na tujih

univerzah - ob 100-letnici Univerze

v Ljubljani, na kateri bo svoje pri-

spevke predstavilo šestnajst uči-

teljev in raziskovalcev iz desetih
držav.

Nekdaj po Evropi,
od 1919 doma

Mojca Smolej, predsednica 55.

SSJLK, v uvodu letošnjega zborni-

ka izbiro letnice, ki so jo določili za

temo letošnjega predavateljskega
dela seminarja, utemeljuje z ne-

katerimi zanimivimi podatki: »Od
leta 1919 lahko naši študenti in štu-
dentke - ne pozabimo, da pomeni
ustanovitev univerze tudi začetek
ženskega študija v naših krajih -

študirajo v domovini. Na začetku
jih je bilo 230, danes jih je dvaj-

setkrat več.« Dodaja tudi, da je na

prvem seminarju leta 1965 sodelo-
valo 25 udeležencev, danes pa jih je

štirikrat več, navede pa tudi nekaj
podatkov o slovenskih študentih
pred letom, ko je začela delovati
ljubljanska univerza. »Študenti z

današnjega slovenskega ozemlja
so morali dolga stoletja učenost
iskati po vsej Evropi. Že leta 1294

najdemo Rodolphusa de Laybach
na Univerzi v Bologni, dobrih sto

let pozneje pa se je njegov some-

ščan Leonhard vpisal na Sorbono.
Čeprav so naši študenti študirali še
v Padovi, Wittenbergu in v Sieni,

pa je bilo naše najpomembnejše
oporišče na Dunaju. Dobro dese-
tletje po nastanku univerze je bil

tam vpisan Pangracius de Nasen-
fuz - Pankracij Mokronoški in leta

1392 Martinus de Lawbaco - prvi
Ljubljančan na artistični fakulte-
ti. Na Dunaju in kasneje v Gradcu

je študirala narodna elita, na teh
dveh univerzah so se izobrazili
znanstveniki, soustvarjalci Uni-
verze v Ljubljani, ki letos praznuje

svojo stoletnico: matematik Josip
Plemelj, slavista Rajko Nahtigal in

Fran Ramovš.«
Damjan Huber, ki vodi semi-

narsko lektorsko ekipo, je za STA

povedal, da največ udeležencev se-

minarja že tradicionalno prihaja iz

Avstrije, Italije in Poljske, kjer je tudi
največ možnosti študija slovenščine
kot tujega jezika, je pa med udele-

ženci mogoče najti tudi Japonce,

Kitajce, Argentince in Estonce. Po-

poldansko-večerni spremljevalni

program letošnjega seminarja vklju-
čuje tradicionalne oglede Ljubljane
in vožnjo z ladjico po Ljubljanici,

ogled Vodnikove domačije in gleda-

liške predstave Ljubljanski vodnik
našel Vodnika, ljubljanskega gra-

du in slovenskega filma Gajin svet,
celodnevno strokovno ekskurzijo
v Žiče in na Ptuj ter popoldansko
strokovno ekskurzijo v Celje, pohod

na Šmarno goro, glasbeni večer z

DJ-jem in karaokami ter zaključni
družabno-plesni večer s Folklorno
skupino Tine Rožanc.

Udeleženci seminarja so v Slo-
venijo prišli večinoma s pomočjo
štipendij, ki jih tujim državam

podeljuje Republika Slovenija v
okviru meddržavnih pogodb in

sporazumov (Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport RS)

ter slovenskim zamejskim organi-
zacijam (urad vlade za Slovence v
zamejstvu in po svetu). K izvedbi

letošnje prireditve so pripomogli
še Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani, rektorat Univerze v Lju-

bljani, Mestna občina Ljubljana,

Ustanova patra Stanislava Škrabca,
Riko, Krka in medijska hiša Delo.
Seminar od leta 1965
organizirajo slovenisti
s filozofske fakultete.

Letos sodeluje več kot

sto udeležencev iz 26
držav.

Največ udeležencev

prihaja iz Avstrije, Italije
in Poljske.

Popoldansko-večerni
spremljevalni program
bo ponujal oglede
Ljubljane in Slovenije.
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Obvezni strokovni del programa seminarja so lektorske vaje. Foto Blaž Samec
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