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 Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
ter Simpozij Obdobja v luči ruskih udeležencev1

Izvleček: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (1965) je najstarejša 
strokovna mednarodna prireditev ljubljanske slovenistike, namenjena tujim sloveni-
stom in drugim strokovnjakom, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, študentom 
slovenščine na univerzah v tujini ter zamejskim kulturnim delavcem. Namen prireditve 
je udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi 
ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovins-
ko vedenje. Na prireditvi se je v 52 letih zvrstilo 5887 udeležencev, od tega vsaj 192 
Rusov. Nekateri udeleženci so se na Seminar tudi vračali, tako da v resnici govorimo o 
127 ruskih udeležencih, od katerih se jih je 87 prireditve udeležilo samo enkrat, 40 pa 
večkrat, dve izmed njih celo po šestkrat (Anna Bodrova in Olga Plotnikova). Simpozij 
Obdobja (1979) je od Seminarja prevzel znanstveni del slovenističnega razpravljanja, v 
treh desetletjih in pol je postal osrednje slovenistično mednarodno znanstveno srečan-
je, poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter literarnih teoretikov pa se ga udeležujejo 
tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved, ki slovenističnim in slavističnim pogledom 
dodajajo nove aktualne razsežnosti, kar stroko bogati z interdisciplinarnostjo. V 35 sim-
pozijskih zbornikih je svoje prispevke objavilo 1925 avtorjev, med katerimi je 24 Rusov 
s 54 prispevki; od ruskih udeležencev sta največ objavljali Nadežda Starikova (11) in 
Julija A. Sozina (7).

Ključne besede: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Simpozij Obdobja; 
slovenistika; slovenščina na tujih univerzah; Rusija

Abstract: The Seminar of Slovene Language, Literature and Culture (1965) is the oldest 
international academic gathering organised by Slovene Studies specialists in Ljubljana, 
intended for foreign Slovene Studies specialists and other scholars who deal with Slovene, 
students of Slovene at foreign universities and men of cultural from neighbouring border 
areas. The aim of the event is to present the latest developments with regard to Slovene lan-
guage, literature and culture, as well as to deepen participants’ knowledge of the language 
and of literary and cultural-historical studies. Over 52 years there have been 5887 partici-
pants, including at least 192 from Russia. But since some people attend more than once, we 
are actually talking about 127 Russian participants, of whom 87 have attended once and 40 

1 Статья написана на основании доклада, представленного на Международной научной конферен-
ции «Словенский язык, литература и культура в славянском и европейском контексте» (филологи-
ческий факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 28–29 ноября 2016 г.).
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more than once, including two who have been present six times (Anna Bodrova and Olga 
Plotnikova). Over more than three decades the Obdobja Symposium (1979), which took 
over the scholarly part of Slovene Studies debate from the seminar and which has become 
the central international academic gathering in Slovene Studies, has attracted, in addition 
to local and foreign linguists and literary theorists, other humanities scholars who add a 
new scope to the Slovene Studies and Slavic Studies viewpoints, enriching the fi eld with 
interdisciplinarity. The 35 published proceedings of the symposium contain 1925 papers, 
including 54 contributed by 24 various Russian scholars; the most frequent Russian con-
tributors are Nadežda Starikova (11 papers) and Julija A. Sozina (7).

Key words: Seminar of Slovene Language, Literature and Culture; Obdobja Sympo-
sium; Slovene Studies; Slovene at Foreign Universities; Russia

1 .  U V O D

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (v nadaljevanju Seminar)1 je naj-
starejša mednarodna strokovna slovenistična prireditev Oddelka za slovenistiko (do 
leta 2002 Oddelka za slovanske jezike in književnosti) Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani (v nadaljevanju FF UL). Seminar je namenjen tujim slovenistom, slavistom, 
književnim ustvarjalcem, prevajalcem, strokovnjakom za primerjalno jezikoslovje in 
književnost, ki slovenščino raziskujejo, poučujejo, prevajajo ali jo kako drugače vklju-
čujejo v svoje delo in življenje na univerzah in raziskovalnih inštitucijah v tujini ter 
slovenskem zamejstvu. Zamisel za prvi dvotedenski Seminar, ki so ga leta 1965 pod 
pokroviteljstvom rektorata ljubljanske univerze organizirali člani Oddelka za slovanske 
jezike in književnosti FF UL, se je porodila jeseni leta 1960 na zborovanju Slavističnega 
društva v Piranu (Sn. 1965: 5); tudi na podlagi pobud iz tujine. Prireditev vse od takrat 
tradicionalno poteka dva oz. tri2 tedne ob koncu junija oz. v prvi polovici julija.

Na sejah Seminarja se je sredi sedemdesetih let dvajsetega stoletja rodila zamisel o 
organizaciji mednarodnega znanstvenega Simpozija Obdobja3 v okviru seminarskih dejav-
nosti, ki bi omogočal višjo raven soočanja s slovenistiko tako za tuje kot tudi domače ra-
ziskovalce (Šivic Dular 1999: 147). Leta 1979 je bil v okviru Oddelka za slovanske jezike 
in književnosti organiziran prvi Simpozij Obdobja, ki je od Seminarja prevzel znanstveni 
del slovenističnega razpravljanja in je bil prvotno zamišljen kot uvod v Seminar, vendar ne 
samo kot poglobitev vsakokratne tematike Seminarja. Razvil je svojo notranjo logiko in 
je tako že na samem začetku prerasel vlogo dopolnila Seminarja. Simpoziji so vse do leta 
1995 potekali neposredno pred Seminarjem4, od leta 1996 pa potekajo v novembrsko-de-
cembrskem terminu, tako da so se Obdobja sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja tudi 
formalno osamosvojila od Seminarja (Prav tam: 150–151).

1 Spletna stran Seminarja: www.centerslo.si/seminar. O 50-letni zgodovini Seminarja (in drugih dejav-
nostih Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, v okviru katerega je Seminar organiziran od leta 
1991) je na voljo tudi dokumentarni film: youtu.be/Yi5F3zauccE
2 Za udeležence s slabšim predznanjem slovenščine je med letoma 1990 in 2011 potekal intenzivni tečaj 
jezika že teden dni pred uradnim začetkom prireditve; t. i. predteden je bil leta 2012 zaradi finančnih 
težav slovenske države ukinjen.
3 Spletna stran Simpozija Obdobja: www.centerslo.si/simpozij 
4 V letih 1993, 1997 in 1998 Simpozija Obdobja ni bilo zaradi težav s financiranjem ter premisleka o 
nadaljnji usmeritvi in konceptu Simpozija.
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2 .  S E M I N A R  S L O V E N S K E G A J E Z I K A ,  L I T E R AT U R E  I N  K U LT U R E

Namen Seminarja je vse od leta 1965 udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o 
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter poglobiti njihovo jezikovno, prevajalsko, lite-
rarno in kulturnozgodovinsko znanje: poleg klasičnega učenja jezika udeležencem torej 
ponuditi še strokovna predavanja in različne (prevajalske) tečaje o slovenskem jeziku, 
literaturi in kulturi na izbrano temo ter spremljevalni popoldansko-večerni kulturni pro-
gram. Tridelna zasnova Seminarja (lektorati/pouk slovenščine – strokovna predavanja 
o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi – spremljevalni (kulturni) program) se je z 
nekaterimi manjšimi spremembami obdržala vse do danes. Dopoldansko-popoldanski 
obvezni program je sestavljen iz lektoratov slovenščine s konverzacijami, fonetičnih 
vaj, predavanj in izbirnih tečajev za višje nadaljevalce in izpopolnjevalce ter študentskih 
konverzacij za začetnike in nižje nadaljevalce, v okviru neobveznega spremljevalnega 
popoldansko-večernega programa, ki se odvija na različnih lokacijah po Ljubljani in 
Sloveniji, pa udeleženci spoznavajo slovensko kulturo, umetnost, zgodovino, turistične 
in druge znamenitosti Slovenije: organizirane so različne delavnice, ogledi slovenskih 
fi lmov, gledališke predstave, literarno-glasbeni večeri, okrogle mize, obiski kulturnih 
inštitucij ter strokovne ekskurzije v različne dele Slovenije. 

Prispevki v seminarskih zbornikih oz. monografskih publikacijah (predavanja, izbirni 
tečaji), ki vsako leto izidejo na začetku prireditve, od leta 2004 pa so v celoti objavljeni 
tudi na spletni strani Seminarja, so nepogrešljivo študijsko gradivo tako na slovenskih kot 
tujih univerzah. Vsa seminarska predavanja so od leta 2006 tudi posneta (manjkajo samo 
predavanja iz leta 2007) in širši javnosti prosto dostopna na spletnem portalu Videolec-
tures1. Kot predavatelji in učitelji lektorji na prireditvi sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki 
in znanstveniki z Oddelka za slovenistiko, drugih oddelkov FF in članic UL, predstavniki 
drugih slovenskih univerz, uglednih slovenskih znanstvenih in državnih ustanov, učitelji 
slovenščine na univerzah v tujini ter drugi ugledni strokovnjaki in znanstveniki iz tujine.

Prvi Seminar je bil organiziran z denarno podporo državnega oz. takratnega repu-
bliškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Vse od takrat je večinski fi nancer 
prireditve država oz. ministrstva, pristojna za visoko šolstvo, kulturo in/ali raziskovan-
je. Zaradi fi nančnih težav slovenske države so v zadnjih letih s štipendijami na pomoč 
priskočile tudi nekatere druge (državne) ustanove in podjetja. Kljub novim fi nančnim vi-
rom izpada sredstev z naslova ministrstva za izobraževanje leta 2012 ni bilo več mogoče 
povsem nadomestiti, zato je bila nujna temeljita reorganizacija prireditve: po 22 letih je bil 
ukinjen t. i. predteden za začetnike, zmanjšalo se je število udeležencev, lektorske skupine 
v okviru svojih delovnih obveznosti vodijo učitelji slovenščine na univerzah v tujini, uve-
dena pa je bila tudi večja fi nančna participacija (skoraj vseh) udeležencev Seminarja.

Leta 1965 se je na Seminarju zbralo 25 tujih slavistov, znanstvenikov oz. univerzitet-
nih profesorjev iz Arhusa, Bratislave, Brna, Budimpešte, Dunaja, Frankfurta, Göttin-
gena, Gradca, Harvarda, Krakova, Minska, Moskve, New Yorka, Osla, Padove, Prage, 
Sofi je, Trnave in Varšave (Sn. 1965: 5), ki so pridobljeno znanje prenašali na svoje štu-
dente. S širjenjem poučevanja slovenščine na univerzah v tujini (Center za slovenščino 
kot drugi in tuji jezik trenutno sodeluje s 57 univerzami po svetu) je hitro naraščalo 
predvsem število študentov, ki jim je bil obisk Seminarja nujno potrebno dopolnilo 
pri njihovem študiju (Derganc 1999: 18), univerzitetni učitelji, raziskovalci in drugi 
strokovnjaki pa so se po letu 1979 začeli udeleževati mednarodnega znanstvenega Sim-
pozija Obdobja, ki je od Seminarja prevzel znanstveni del slovenističnega razpravljanja 
(Šivic Dular 1999: 147–151). Od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja se Semi-
1 Seminarska predavanja na spletu: http://videolectures.net/site/search/?q=seminar+slovenskega+jezika
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narja poleg slavistov udeležujejo tudi študenti slavistike (pozneje tudi slovenistike) in 
drugi strokovnjaki iz tujine, ki se pri svojem delu srečujejo s slovenščino (prevajalci, 
zgodovinarji, komparativisti idr.), ter slovenski zamejci; prevladujejo študenti (Graf 1).

Že leta 1974 je Seminar obiskalo več kot 120 udeležencev, največ leta 1977, in sicer 
kar 164, pozneje pa najpogosteje med 120 in 140 iz okrog 25 držav. Leta 1991 je bil zaradi 
vojne v Sloveniji izveden samo predteden za 34 začetnikov, število udeležencev pa je po-
novno padlo pod sto leta 2013, ko je država zaradi fi nančne krize ukinila večino štipendij, 
na Seminar pa je prišlo 81 udeležencev. S temeljito reorganizacijo in podporo različnih 
sponzorjev je število udeležencev v zadnjih letih znova naraslo na več kot sto (Graf 2)1.

1 52. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture so se udeležili 103 udeleženci iz 26 držav, in sicer iz 
Avstrije 17, Poljske 13, Italije 8, Češke in Nemčije po 6, Rusije, Slovaške in Ukrajine po 5, Hrvaške, Make-
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Graf 1: Profi l seminarskih udeležencev v zadnjih desetih letih (2007–2016)
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Graf 2: Število seminarskih udeležencev po posameznih letih (1965–2016)
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V zadnjih desetih letih se je v povprečju 65% udeležencev Seminarja udeležilo 
prvič, 35% pa jih je bilo na Seminarju več kot enkrat (Graf 3). Ta razdelitev se sklada 
s seminarsko usmeritvijo, tj. privabiti čim več različnih udeležencev, hkrati pa večkrat 
s štipendijami podpreti tiste udeležence, ki se bodo ukvarjali s slovenščino na najvišji 
ravni, tj. profesorje in učitelje slovenščine na univerzah v tujini, prevajalce, učitelje na 
šolah v slovenskem zamejstvu idr.

2.1.  Ruska udeležba na Seminarju
Slovenija in Rusija imata sklenjen meddržavni sporazum o kulturnem programu 

sodelovanja, preko katerega na Seminar vsako leto prideta po 2 udeleženca, preostali 
pa prihajajo preko štipendij, podeljenih na slovenistikah v Moskvi, Sankt Peterburgu 
in Permu; nekaj je tudi samoplačnikov. V 52 letih se je na Seminarju zvrstilo 5887 
udeležencev, od tega vsaj1 192 Rusov (vsaj 1 udeleženec iz Moskve se je udeležil tudi 
prvega Seminarja leta 1965), kar je 3,3% vseh udeležencev. Udeleženci vsako leto pri-
hajajo iz povprečno 25 držav in (vsaj v zadnjih 10 letih) iz samo treh držav (iz Italije in 
Avstrije zaradi zamejskih kulturnih ustanov, ki jim slovenska država podeljuje štipendi-
je, ter s Poljske, kjer na vsaj petih univerzah poteka lektorat in/ali študij slovenščine) 
prihaja 43% vseh udeležencev, med preostalih 22 držav pa se jih razporedi 57%. Ker 
se nekateri udeleženci na Seminar tudi vračajo, lahko v resnici govorimo o vsaj 127 
ruskih udeležencih, saj sta bila 2 od njih na Seminarju po šestkrat (Anna Bodrova (SP)2, 
Olga Plotnikova (M)), 5 jih je bilo na Seminarju po štirikrat (Elena Balašova (P), Iskra 

donije, Srbije in Velike Britanije po 4, Argentine in Madžarske po 3, Bosne in Hercegovine, Francije, Kitajske 
in Romunije po 2, Belgije, Bolgarije, Iraka, Japonske, Južne Koreje, Litve, Nizozemske in Portugalske po 1.
1 V seminarskem arhivu je na voljo (verjetno) nepopoln seznam (tudi ruskih) udeležencev.
2 Legenda: M – Moskva, SP – Sankt Peterburg, P – Perm, NN – Nižni Novgorod.
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Čurkina (M), Viktor Sonjkin (M), Julija A. Sozina (M), Tatjana Žarova (M)), 7 se jih je 
Seminarja udeležilo po trikrat (Natalia Belova (M), Marianna Beršadska (SP), Tatjana 
Komissarova (M), Nataša Maslennikova (M), Ekaterina Panova (SP), Irina Ščukina 
(P), Galina Zamjatina (M)), 26 po dvakrat, preostalih 87 pa po enkrat. 69% ruskih 
udeležencev se je torej Seminarja udeležilo le po enkrat, 31% pa se jih je na prireditev 
vračalo, kar je zelo blizu ugotovitvam za vse udeležence v zadnjih desetih letih (Graf 
3). Kar 71,1% vseh ruskih udeležencev prihaja iz Moskve, sledijo udeleženci iz Sankt 
Peterburga (18,2%), medtem ko iz Perma prihaja 10,7% ruskih udeležencev Seminarja 
(Tabela 1).

Tabela 1: Ruski udeleženci Seminarja

Leto Seminar Moskva Sankt Peterburg Perm Skupaj Rusi Vsi udeleženci % Rusov

1965 1. 2 2 25 8,0
1966 2. 0 29 0
1967 3. 0 44 0
1968 4. 1 1 2 65 3,1
1969 5. 1 1 69 1,4
1970 6. 1 1 83 1,2
1971 7. 1 1 2 105 1,9
1972 8. 1 1 2 109 1,8
1973 9. 3 3 119 2,5
1974 10. 3 3 121 2,5
1975 11. 3 3 118 2,5
1976 12. 1 1 124 0,8
1977 13. 4 4 164 2,4
1978 14. 3 3 131 2,3
1979 15. 1 1 123 0,8
1980 16. 1 1 119 0,8
1981 17. 2 2 120 1,7
1982 18. 2 1 3 116 2,6
1983 19. 1 1 117 0,8
1984 20. 1 1 116 0,9
1985 21. 1 1 135 0,7
1986 22. 0 114 0
1987 23. 3 3 137 2,2
1988 24. 5 5 131 3,8
1989 25. 3 3 133 2,3
1990 26. 3 1 4 128 3,1
1991 27. 3 3 34 8,8
1992 28. 4 4 135 3,0
1993 29. 9 9 150 6,0
1994 30. 9 9 130 6,9
1995 31. 4 1 5 140 3,6
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Leto Seminar Moskva Sankt Peterburg Perm Skupaj Rusi Vsi udeleženci % Rusov

1996 32. 5 1 6 126 4,8
1997 33. 5 1 1 7 117 6,0
1998 34. 4 1 1 6 136 4,4
1999 35. 4 1 1 6 115 5,3
2000 36. 2 1 1 4 114 3,5
2001 37. 3 3 6 124 4,8
2002 38. 5 1 1 7 137 5,1
2003 39. 3 1 1 5 114 4,4
2004 40. 3 1 1 5 133 3,8
2005 41. 2 2 1 5 138 3,6
2006 42. 2 1 3 124 2,4
2007 43. 2 2 2 6 132 4,5
2008 44. 5 2 1 8 123 6,5
2009 45. 4 1 1 6 122 4,9
2010 46. 1 1 1 3 127 2,4
2011 47. 2 2 1 5 125 4,0
2012 48. 3 1 4 102 3,9
2013 49. 2 1 2 5 81 6,2
2014 50. 3 1 1 5 111 4,5
2015 51. 2 1 3 99 3,0
2016 52. 3 1 1 5 103 4,9

Skupaj 
(1965–
2016)

136
70,9 %

35
18,2 %

21
10,9 %

192 5887 3,3

3 .  S I M P O Z I J  O B D O B J A

Vsakoletni tridnevni Simpozij Obdobja v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ki 
so ga ljubljanski slovenisti prvič organizirali leta 1979, je od Seminarja prevzel znan-
stveni del slovenističnega razpravljanja. Zasnovan je bil kot mednarodno znanstveno 
humanistično srečanje, zato se ga udeležujejo poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter 
literarnih teoretikov tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved, ki slovenističnim in 
slavističnim pogledom dodajajo nove aktualne razsežnosti, kar stroko bogati z inter-
disciplinarnostjo. V preteklosti so tako interdisciplinarno obravnavali posamezna li-
terarno- oziroma kulturnozgodovinska obdobja od razsvetljenstva do sodobnosti, pri 
tem pa so slovensko problematiko postavljali v širše evropske primerjalne kontekste. 
Ob jubilejih so se simpoziji posvečali še delu velikih slovenskih slavistov in drugih 
ustvarjalcev (Franu Ramovšu, Franu Miklošiču, Jerneju Kopitarju, Vatroslavu Oblaku, 
Primožu Trubarju, Jožetu Toporišiču). Obdobja so načela tudi fi lološko in humanistično 
metodologijo (historizem), teorijo in zgodovino literarnih vrst (sonet in sonetni venec 
ter slovenski roman in kratka proza) ter aktualna vprašanja slovenskega knjižnega jezi-
ka in slovenistike nasploh.

Mednarodni slovenistični Simpozij Obdobja je edini te vrste na svetu in pomembno 
prispeva k promociji slovenske kulture, literature in jezika ter slovenistične znanosti v ev-
ropskem in svetovnem prostoru. Z Obdobji je bila dosežena bolj ali manj re dna izmenjava 
raziskovalnih spoznanj med znanstveniki slovenisti doma in po svetu (Pogorelec 1999: 
11). Bogastvo spoznanj omenjenih mednarodnih znanstvenih srečanj dokumentira zbirka 
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zbornikov oz. monografskih publikacij Obdobja, ki so prav tako kot seminarski zborniki 
nepogrešljivo študijsko gradivo tako na slovenskih kot tujih univerzah. V zadnjih desetih 
letih se je Obdobij v povprečju udeleževalo po 74 referentov (Graf 4), in sicer največ iz 
Slovenije, sledijo Hrvaška, Avstrija, Rusija in druge (predvsem slovanske) države. Na 
zadnjem, 35. simpoziju, posvečenem Jožetu Toporišiču, največji slovenski jezikoslovni 
avtoriteti druge polovice 20. stoletja, je 69 avtorjev iz 9 držav (Avstrije, Italije, Litve, 
Madžarske, Nemčije, Poljske, Rusije1, Slovenije in Srbije) predstavilo 65 referatov.

Če je število udeležencev Seminarja naraščalo predvsem na račun študentov iz tujine, 
ki so ta ko prišli do nujno potrebnega dopolnila pri svojem študiju, potem so se univer-
zitetni učitelji in drugi raziskovalci slovenskega jezika in književnosti po letu 1979 vse 

1 Udeleženka iz Rusije je imela predavanje, prispevka pa ni objavila v simpozijski monografski publikaciji.
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Graf 4: Število simpozijskih udeležencev po posameznih letih (1979–2016)
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Graf 5: Vračanje udeležencev na Obdobja v zadnjih desetih letih (2007–2016)
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pogosteje udeleževali znanstvenega Simpozija Obdobja (Šivic Dular 1999: 147–151), na 
katerega so se v primerjavi z udeleženci Seminarja tudi veliko pogosteje vračali (Graf 5). 
S tem se potrjuje tudi eden od prvotnih ciljev Seminarja, namreč, pridobiti in usposobiti 
čim več raziskovalcev slovenskega jezika in književnosti iz tujine.
3.1.  Ruski  avtorji  prispevkov v zbornikih Simpozija Obdobja

Do leta 2016 je v simpozijskih zbornikih svoje prispevke objavilo 1925 avtorjev, med 
katerimi je 24 Rusov s 54 prispevki, kar je 2,8-odstotni delež (Tabela 2). Največ prispev-
kov, kar 11, je objavila Nadežda Starikova (M)1, s sedmimi prispevki pa ji sledi Julija 
A. Sozina (M). Poleg obeh omenjenih raziskovalk slovenske književnosti je prispevke 
objavilo še 22 znanstvenikov, predvsem slavistov in komparativistov, zaposlenih na 
ruskih univerzah in znanstvenih inštitutih. Pet prispevkov je objavila Iskra Čurkina (M), 
štiri Ljubov Kurkina (M), tri Maja Ryžova (SP), po dva Tatjana Čepelevska (M), Na-
talia Maslennikova (M), Gleb Pilipenko (M), Olga Plotnikova (M) in Jevgenij Švedov 
(SP), po enega pa Elena Balašova (P), Julija Beljajeva (M), Natalia Belova (M), Marian-
na Beršadska (SP), Tatjana Filimonova (M), Leonid P. Krysin (M), Alexandra Lavrova 
(NN), Irina Makarova (M), Viktor Sonjkin (M), Olga Sudilovska (M), Natalia Šulgina 
(M), Elena S. Uzenjova (M), Galina Zamjatina (M) in Elena A. Zemskaja (M).

Tabela 2: Ruski avtorji prispevkov v simpozijskih zbornikih

Leto simpozija 
(leto izida zbornika)

Obdobja Moskva Sankt 
Peterburg

Drugo Skupaj 
Rusi

Vsi 
avtorji

% Rusov

1979 (1979) 1. 0 25 0
1980 (1981) 2. 0 36 0
1981 (1982) 3. 1 1 2 42 4,8
1982 (1983) 4. 1 1 2 64 3,1
1983 (1984) 5. 0 53 0
1984 (1986) 6. 0 43 0
1985 (1987) 7. 0 65 0

1986 (1988) 8. 0 48 0
1987 (1989) 9. 0 41 0
1988 (1989) 10. 0 31 0
1989 (1991) 11. 0 29 0
1990 (1994) 12. 0 32 0
1991 (1992) 13. 1 1 62 1,6
1992 (1994) 14. 0 40 0
1994 (1996) 15. 4 4 60 6,7
1995 (1997) 16. 3 2 5 33 15,2
1996 (1998) 17. 2 2 27 7,4
1999 (2002) 18. 2 2 55 3,6
2000 (2002) 19. 2 2 4 53 7,5
2001 (2003) 20. 4 4 57 7,0
2002 (2003) 21. 3 3 77 3,9

1 Podčrtani so se udeležili tudi Seminarja.
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Leto simpozija 
(leto izida zbornika)

Obdobja Moskva Sankt 
Peterburg

Drugo Skupaj 
Rusi

Vsi 
avtorji

% Rusov

2003 (2004) 22. 1 1 2 42 4,8
2004 (2004) 23. 3 3 61 4,9
2005 (2005) 24. 1 1 65 1,5
2006 (2006) 25. 2 2 53 3,8
2007 (2009) 26. 1 1 51 2,0
2008 (2010) 27. 2 2 56 3,6
2009 (2009) 28. 2 2 70 2,9
2010 (2010) 29. 2 2 61 3,3
2011 (2011) 30. 2 2 94 2,1
2012 (2012) 31. 2 2 53 3,8
2013 (2013) 32. 2 2 82 2,4
2014 (2014) 33. 2 2 75 2,7
2015 (2015) 34. 2 2 121 1,7
2016 (2016) 35. 0 0 68 0

Skupaj (1979–2016) 46
85,2 %

6
11,1 %

2
3,7 %

54 1925 2,8

Svojo vlogo promotorja slovenščine in slovenske kulture v tujini ter širjenja števila 
raziskovalcev, ki se po svetu ukvarjajo s slovenščino, je Seminar odlično opravil tudi pri 
Rusih. V veliki večini so se namreč tudi ruski raziskovalci slovenskega jezika in književ-
nosti najprej (večkrat) udeležili Seminarja, potem pa so svoje raziskovalno delo na po-
dročju slovenistike (večkrat) predstavili na znanstvenem Simpoziju Obdobja. Tako se je 
prvega Seminarja leta 1965 (in potem še vsaj trikrat v letih 1975, 1977 in 1981) udeležila 
Iskra Čurkina (M), pozneje pa se je vsaj petkrat udeležila tudi Simpozija Obdobja, prvič 
leta 1981. Nadežda Starikova (M) se je prvič udeležila Seminarja leta 1993, Simpozija 
Obdobja pa leta 1995. Olga Plotnikova (M) se je udeležila četrtega Seminarja leta 1968, 
medtem ko je svoj prvi znanstveni prispevek v simpozijskem zborniku objavila šele leta 
2011. Pogosti udeleženki Simpozija Obdobja sta tudi Julija A. Sozina (M), ki se je prvič 
udeležila Seminarja leta 1994, svoj prvi znanstveni nastop v okviru Simpozija Obdobja 
pa je opravila leta 2000, ter Ljubov Kurkina (M), ki se je Seminarja prvič udeležila leta 
1970, na Simpoziju Obdobja pa je prvič nastopila leta 1991. Anna Bodrova (SP) je naj-
pogostejša udeleženka Seminarjev iz Rusije (6-krat, prvič leta 1997, zadnjič leta 2008), 
ki do zdaj še ni objavila znanstvenega prispevka v simpozijskih zbornikih.

4 .  S K L E P

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter Simpozij Obdobja sta dva izmed 
osmih stalnih programov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki se medsebojno 
tesno prepletata in dopolnjujeta. Seminar je prireditev, ki je namenjena predvsem štu-
dentom slovenščine na univerzah v tujini, Obdobij pa se udeležujejo tudi strokovnjaki 
s področja jezika in literature, ki poučujejo na univerzah v tujini, kjer se izobražuje-
jo udeleženci Seminarja. Poskus ljubljanskih slovenistov, da na Seminarju vsako leto 
znanja željnim tujcem prikažejo rezultate slovenističnega znanstvenega raziskovanja, 
je verjetno presegel pričakovanja organizatorjev iz leta 1965, saj je postal pomem-
bno mednarodno strokovno slovenistično srečanje in vsesplošni promotor slovenske 
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(humanistične) znanosti, slovenske kulture in države nasploh, hkrati pa so se iz njega 
razvile tudi druge slovenistične dejavnosti: mednarodni znanstveni Simpozij Obdobja, 
založniška dejavnost z izdajanjem simpozijskih in seminarskih zbornikov ter učbenikov 
in drugih priročnikov za poučevanje slovenščine kot tujega jezika idr. Udeležba na tako 
organiziranem Seminarju je mnogim udeležencem (bila) motivacija za nadaljnje delo s 
slovenščino in širjenje avtentičnega vedenja o Sloveniji, kar se potrjuje tudi na primeru 
predstavljenih ruskih udeležencih.
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