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Slovenščina na prvi pogled – 
poletna šola na Filozofski fakulteti 
Univerze v Mariboru

V času od 29. 8. do 10. 9. 2022 je na 
Oddelku za slovanske jezike in knji-
ževnosti Filozofske fakultete Univerze 
v Mariboru potekala prva poletna šola 
Slovenščina na prvi pogled, namenjena 
študentkam in študentom, ki se sloven-
ščine učijo kot drugega in tujega jezika 
oz. bi se je želeli naučiti ali osvežiti in 
nadgraditi svoje znanje. Organizirana 
je bila v sodelovanju z Mednarodno 
pisarno Univerze v Mariboru ter s Cen-
trom Republike Slovenije za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja CMEPIUS, in sicer v 
okviru mreže CEEPUS – Slavic Phi-
lology and Its Cultural Contexts, ki jo 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ma-
riboru koordinira Gjoko Nikolovski, 
obenem tudi vodja poletne šole.

Poletne šole se je udeležilo dvajset 
študentk in študentov s partnerskih uni-
verz v Beogradu, Bratislavi, Skopju in 
Zagrebu. Njihov prihod in namestitev sta 
potekala v nedeljo, 28. 8. 2022. V pone-
deljek, 29. 8. 2022, je bila otvoritev šole, 
na kateri so spregovorile prorektorica za 
študijsko dejavnost Univerze v Mariboru 
prof. dr. Mihaela Koletnik, prodekanica 
za mednarodno dejavnost in promocijo 
Filozofske fakultete Univerze v Maribo-
ru doc. dddr. Joca Zurc, predstojnica Od-
delka za slovanske jezike in književnosti 
Filozofske fakultete Univerze v Maribo-
ru izr. prof. dr. Branislava Vičar ter vodja 
poletne šole Slovenščina na prvi pogled 
izr. prof. dr. Gjoko Nikolovski.

Program je vključeval vsakodnev-
ne lektorske vaje in konverzacije v 

slovenščini ter popoldanska predava-
nja s področja slovenskega jezika in 
književnosti, ki jih je izvedlo šestnajst 
predavateljic in predavateljev (s Filozof-
ske fakultete Univerze v Mariboru, Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Slovenske akademije znanosti in umet-
nosti, Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ter Fakultete za humanistične 
študije Univerze na Primorskem), sledil 
je večerni program z raznolikimi ak-
tivnostmi v organizaciji Mednarodne 
pisarne Univerze v Mariboru.

V prvem tednu so bila predavanja 
vezana na slovensko pokrajinsko knjiž-
no izročilo (Marko Jesenšek), narečno 
podobo slovenskega jezika (Mihaela 
Koletnik), pravopisno in pravorečno 
normo (Melita Zemljak Jontes, Alen-
ka Valh Lopert), primerjalne frazeme v 
južnoslovanskih jezikih (Irena Stram-
ljič Breznik), vezljivost v slovenščini 
(Andreja Žele), slovensko slikaniško 
produkcijo (Dragica Haramija), sloven-
ščino kot drugi in tuji jezik v medkultur-
nem kontekstu (Simona Pulko) ter učna  
e-gradiva/e-okolja za učenje slovenšči-
ne, npr. SOS Slovene, Hotel Slovenščina 
(Gjoko Nikolovski), Slovenščina na dla-
ni (Natalija Ulčnik). V okviru večernih 
aktivnosti so imele udeleženke in udele-
ženci vodeni ogled po Mariboru, obiska-
li so Hišo Stare trte, se podali na pohod 
na mariborsko Piramido, ob tem pa so 
imeli tudi celodnevno ekskurzijo v Lju-
bljano in na Bled. Teden so zaključili z 
izletom na Pohorje in Mariborsko kočo.

V drugem tednu so se v okviru popol-
danskih predavanj podrobneje seznanili 
z večkulturnostjo v sodobni slovenski 
književnosti (Silvija Borovnik), spozna-
vali so besedilne skupine (Mira Krajnc 
Ivič), se posvetili frazeološkim enotam 
na temo ljubezen (Gjoko Nikolovski) ter 
frazeološkemu sklopu v učnem e-okolju 
Slovenščina na dlani (Natalija Ulčnik), 
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dobili so vpogled v poučevanje foneti-
ke pri tujih govorkah in govorcih slo-
venščine (Klara Šumenjak, Jana Volk) 
in se seznanili s perspektivami kviro-
vskega jezikoslovja (Branislava Vičar) 
ter LGBTIQ+ besedjem v slovarjih slo-
venskega jezika (Boris Kern). Večerne 
aktivnosti so vključevale drsanje v mari-
borski Ledni dvorani in filmski večer v 
kinematografu Maribox, kjer so si ogle-
dali enega najbolj gledanih slovenskih 
filmov Petelinji zajtrk. Ob zaključku 
poletne šole so udeleženke in udeleženci 
imeli še pisni in ustni izpit, sledila je 
evalvacija šole, podelitev certifikatov 
in zaključno druženje, na katerem smo 
zbrali vtise in spregovorili o možnostih 
nadaljnjega sodelovanja.

Poletna šola slovenskega jezika kot 
drugega in tujega jezika Slovenščina na 

prvi pogled je bila odlična priložnost, 
da se udeleženke in udeleženci začnejo 
učiti slovenskega jezika oz. nadgradijo 
svoje znanje, da se obenem seznanijo 
tudi z najnovejšimi slovenističnimi spo-
znanji ter predvsem pridobijo pristen 
stik s slovenskim jezikom, literaturo in 
kulturo tudi izven predavalnic. Upamo, 
da bo poletna šola postala tradicionalni 
dogodek Oddelka za slovanske jezike in 
književnosti Filozofske fakultete Uni-
verze v Mariboru ter da bo v širšem 
smislu pripomogla tudi k povečanju 
zanimanja za slovenščino na različnih 
evropskih visokošolskih ustanovah.
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