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Text zprávy:
Zúčastnila jsem se Letního semináře slovinského jazyka, kultury a literatury, který
pořádalo Centrum pro slovinštinu jako druhý/cizí jazyk na Univerzitě Ljubljana. Seminář
probíhal od 3. do 14. 7. 2017. Získala jsem stipendium typu A, proto jsem nemusela platit
za kurz ani ubytování se snídaní, navíc jsem od organizátorů dostala 99 euro jako kapesné.
Na seminář jsem se přihlásila přes Oddělení vnějších vztahů na FF. Před odjezdem jsem
musela vyplnit přihlášky a Learning Agreement. Dopravu do Slovinska CZS neproplácí.
Na semináři jsme bydleli v Studentském domě Ivana Cankara poblíž centra Lublaně
v třílůžkových pokojích (koupelny byly společné na patře, v domě byla i vybavená
kuchyňka). Studenti, kteří získali stipendium typu B, museli doplácet 100 euro za
ubytování (včetně snídaně).
Vzhledem k tomu, že jsem dostala kapesné, jsem ze svých finančních prostředků
nemusela použít téměř nic.
Součástí semináře byl doprovodný program, který byl dobrovolný. Skoro každý den byl
připraven nějaký výlet, návštěva galerie, divadla či kina nebo procházka po Lublani.
Všechny výdaje spojené s doprovodným programem hradil seminář. Podívali jsme se na
jezero Bled, o víkendu byl celodenní výlet do jeskyní a k moři. Knihovna na ústavu
slavistiky nám byla přístupná a po celé fakultě jsou dostupné počítače s internetem a
samozřejmě wifi.
Během jazykových cvičení byli studenti rozděleni do 12 skupin podle znalosti slovinštiny.
Lektoři se přizpůsobovali potřebám studentů a připravovali materiály přímo pro svou
skupinu, proto nebylo potřeba si kupovat učebnice. Já jsem byla v jedné z nejvyšších
skupin, kde jsme dělali pokročilou gramatiku a překlady. Lektorka byla velmi milá a
materiály připravovala podle toho, co nás zajímalo. Jednu hodinu jsme také strávili ve
fonetické laboratoři, kde jsme procvičovali výslovnost. Odpoledne jsme se museli účastnit
přednášek o literatuře a slovinské kultuře, které ale nebyly vždy zábavné. Na semináři
spousta účastníků mluvila plynule slovinsky, proto to byl hlavní jazyk i během
doprovodného programu i ve studentském domě. Všichni jsme se učili od sebe navzájem i
mimo školní lavice.
Seminář hodnotím velmi kladně. Díky neustálému kontaktu s jazykem jsem si zvykla
plynule mluvit. Účast bych doporučila všem, kteří již umí základní gramatiku, ale chtějí se
posunout výš a zvyknout si používat slovinštinu v psané i mluvené podobě.
Fotografie a další informace o semináři jsou na webové stránce:
http://centerslo.si/seminar-sjlk/53-seminar-slovenskega-jezika-literature-in-kulture/

