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39. POLETNA ŠOLA IN 56. SSJLK

Letos
prestavljena
na daljavo
Tradicionalni Seminar slovenskega jezika,
literature in kulture ter Poletna šola slovenščine letos
kljub koroni sta, a po spletu

Center

za slovenščino kot

jezik pri od-

drugi in tuji

delku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira letos 39. Poletno
šolo slovenskega jezika in 56. Seminar slovenskega jezika, literature in

kulture. Oba

programa

bosta zaradi

vrednosti jezika, za katerega se živo
zanimajo - tudi strokovno, znanstveno

Japonci, Estonci,

-

Kitajci

Darje Pavlič in Urbanistični razvoj

kot modernega mesta
Martine Malešič.

Ljubljane

..

Ob mnogih dobrih novicah z 62 slovenistik in slovenskih lektoratov
po vsem svetu, številnih novih prevodih najsodobnejših avtorjev in
novih tujih doktorjih slo-

junija

Že 29.

pa se

je sicer,

prav

tako preko spleta, začela dvotedenska

r5.

Mladinska poletna šola

slovenščine, ki

jo spremlja 35

ude-

ležencev iz devetih držav, potekala
pa bo do tega petka. Mladinska šola

epidemije novega koronavirusa od

avtoric,

ponedeljka, 6. julija, potekala na da-

venščine so tudi slabe in skrb vzbu-

je namenjena mladostnikom, starim

ljavo.

jajoče. Kot je bila tista z lanskega

od

Poletna šola slovenskega jezika

ki

je namenjena vsem,

se

želijo

slovenščine naučiti od začetka ali
osvežiti in nadgraditi svoje znanje.
Nanjo se je letos prijavilo 92 udeležencev iz
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

samim utrjeval zavest o

pa nam

univerzitetnega

prešibke skrbi slovenske.
Seminar

terature

ganizatorji.
Tečaj se bo zaradi preprečevanja

okolja: dunajska in

tudi graška slovenistika sta ogroženi zaradi odnosa avstrijske vlade in

sporočili or-

37 držav, so

iz avstrijskega

seminarja denimo,

in

slovenskega jezika, li-

kulture

je

osrednja

strokovna prireditev, s katero

Re-

23

do 27 let. Udeleženci se dopol-

dan učijo slovenščino, v popoldanskem in večernem času

pa

je za njih

pripravljen spremljevalni program,

ki vključuje dejavnosti, ob katerih spoznavajo Slovenijo, slovensko
kulturo,

zgodovino, naravo ali pa se

udeležujejo ustvarjalnih, športnih in
sprostitvenih dejavnosti, so zapisali

širjenja novega koronavirusa letos

publika Slovenija spodbuja študij

organizatorji, (mh)

izvajal preko videokonference s po-

in raziskovanje slovenskega jezika,

močjo orodja Zoom. Pouk bo pote-

literature in kulture

36 udeležencev

kal podobno kot v razredu,

s podeljevanjem štipendij tujim dr-

po

tri do

po vsem

svetu

štiri ure na dan ob prisotnosti učiteljice, ki bo udeležencem na voljo

žavam.

za vprašanja. Tečaj obsega konver-

verzacijami in fonetičnimi vajami

zacijo,

fonetične

vaje, slovnico,

delo

Poleg jezikovnega pouka s kon-

za

udeležence prireditev na Filo-

z besedili (branje, poslušanje) in pi-

zofski fakulteti tudi letos pripra-

Poletne

vljajo oglede slovenskih filmov in

sanje,

piše na spletni strani

gledaliških predstav, družabna sre-

šole slovenskega jezika.
V ponedeljek se je
seminar

čanja, v sklopu 56. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture pa

bo preko

bo tudi šest strokovnih predavanj o

36 udeležencev

slovenskem jeziku, literaturi in kul-

rature in

kulture, ki

zooma spremljalo
iz 27

začel tudi 56.

slovenskega jezika, lite-

držav.

ga

Seminarja se udeležujejo

turi.

Prvo

je bilo na vrsti včeraj, v

slovenisti, slavisti, književni ustvar-

torek, ko je Marko Stabej spregovo-

jalci, prevajalci ter strokovnjaki za

ril

primerjalno jezikoslovje in književ-

V

nost

iz tujine in zamejstva.

Že dobrega pol

stoletja se na fi-

o tem, kaj se dogaja s slovenščino.

sredo bo Alenka

Žbogar

predava-

la o razmerjih v izbrani sodobni slovenski kratki prozi, v petek pa bo

jo na seminarjih, pogosto jih največ

Božidar Jezernik predstavil, kako
je nevidni Triglav postal slovenski

prihaja iz sosednjih Avstrije in Itali-

nacionalni simbol.

V

je, pa tudi Poljske in mnogi zelo od

tednu bodo sledila

še

daleč.

tem času je SSJLK tisočim
tujcem približal Slovenijo, širil av-

Besedni red v slovenščini

tentično vedenje o njej, predvsem

ni

lozofski fakulteti v Ljubljani druži-

V

prihodnjem
predavanja
Simone

Raznolikost poetik v sodobslovenski poeziji na treh primerih

Kranjc,

iz 17 držav se je
letos prijavilo na
Seminar
slovenskega jezika ,
literature in kulture
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Površina: 473 cm2

Predsednica

Seminarja

slovenskega

jezika, literature in kulture

Mojca

Smolej je lani v Mestnem muzeju
odprla 55. SSJLK. Foto:

SSJLK

takole

