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56 seminar slovenskega jezika, literature in
kulture
RADIO SLOVENIJA 1, 09.07.2020, PROGRAM A1, 18:19
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci dober dan. Oddajo začenjamo s prispevkom o 39 poletni šoli slovenskega
jezika in 56 seminarju slovenskega jezika literature in kulture, ki ga v teh dneh pripravlja center za slovenščino kot drugi
in tuji jezik, pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oba programa zaradi epidemije novega
koronavirus potekata na daljavo. Več o tem pa Blaž Mazi.
BLAŽ MAZI (novinar)
Poletna šola slovenskega jezika je namenjena vsem, ki se želijo slovenščine naučiti od začetka ali osvežiti in nadgraditi
svoje znanje. Nanjo se letos prijavilo 92 udeležencev iz 37 držav. Že 56 seminar slovenskega jezika, literature in kulture
pa bo na daljavo spremljalo 36 udeležencev iz 17 držav. Seminarja se udeležujejo slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci,
prevajalci ter strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost iz tujine in slovenskega zamejstva, je povedal vodja
seminarja Damjan Huber.
DAMJAN HUBER (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
In to so udeleženci, ki so res zelo, zelo motivirani. Letošnji seminar, ki bi moral biti v živo, v Ljubljani bi moral imeti temo
ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.
BLAŽ MAZI (novinar)
Temu so tako prestavili na prihodnje leto.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

DAMJAN HUBER (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Sedaj kako se seminar in poletna šola, ki sta obe prireditvi namenjeni odraslim osebam se pravi polnoletni, razlikujeta?
Obe prireditvi imata lektorske vaje, vaje iz konverzacij, fonetično vaje, tudi spremljevalne dogodke, tudi letos smo
poskrbeli za to, da si lahko udeleženci ogledajo enega od najnovejših slovenskih filmov, da si lahko ogledajo gledališko
predstavo na spletu, da jim organiziramo različne družabne dogodke kjer s študenti ljubljanske slovenistike se
pogovarjajo o različnih temah. Študenti naši izvajajo vize različne teme, družabne dogodke. To imamo na vseh treh
prireditvah. Seminar pa se od preostalih razlikuje po strokovnih predavanjih in tudi to smo letos obdržali. Seveda smo
imeli v živo več strokovnih predavanj na temo jezika, literature in kulture. Letos smo jih obdržali 6. Po dva iz jezika, dve
predavanji iz literature in dve iz širše kulture.
BLAŽ MAZI (novinar)
V petek bo Božidar Jezernik predstavil kako je nevidni Triglav postal slovenski nacionalni simbol. V prihodnjem tednu
bodo sledile še predavanja besedni red v slovenščini Simona Kranjc. Raznolikost politik sodobni slovenski poeziji na treh
primerih Darje Pavlič, in pa urbanistični razvoj Ljubljane kot modernega mesta, Martina Malešič. Poleg jezikovnega pouka
tudi letos pripravljajo oglede slovenskih filmov in gledaliških predstav. Maria Alhandra Podržaj poučuje na osnovni šoli
škofa dr. Gregorija Rožmana v slovenskem domu v Buenos Airesu v Argentini.
MARIJA A. PODRŽAJ
Ja, to je del moje zgodovine, nosim tudi odgovornost da jezik ohranjam naprej in je neka ljubezen do jezika in do verzi, ki
jih imam. Ja, da to so družinske vezi.
BLAŽ MAZI (novinar)
Američanka Lea Greenberg na univerzi Severna Karolina opravlja doktorat iz nemško judovske literature po doktoratu bo
v Berlinu raziskovala povezava med nemško in slovensko literaturo.
LEA GREENBERG
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Če mama govori angleščino z mano vem, da je huda in nočem poslušat. Zelo pomembno je za zvezo in družino in velik
mešamo.
BLAŽ MAZI (novinar)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Že 29. junija se je prav tako preko spleta začela dvotedenska petnajsta mladinska poletna šola slovenščine, ki jo
spremlja 35 udeležencev iz devetih držav. Potekala pa bo do jutri.

