
 

Tedenski pomenki na temo večjezičnosti v decembru 

Vabilo 
 

Leto se bliža h koncu, zato upamo, da so obetavne in navdihujoče znanstvene ugotovitve, razkrite v okviru 

dosedanjih Tedenskih pomenkov, še bolj razširile in utrdile zavedanje o dragocenosti jezikovnega in kulturnega 

pluralizma. Verjamemo, da bo sporočilo zadnjih treh gostujočih strokovnjakinj v tem koledarskem letu 

odzvanjalo v vaših mislih tudi v prihajajočem letu, zato se veselimo še številčnejše udeležbe ob ponovnem 

snidenju na prihodnjih jezikovnih pogovorih, 11. januarja 2022, ob 18.uri! 

 

Decembrsko popotovanje bomo pričeli tostran meglic ukrajinskih Karpatov, v evropskem biseru jezikovne in 

kulturne raznolikosti: najzahodnejši ukrajinski regiji Transkarpatija. V to nekoliko skrivnostno, a zato mikavno 

večjezično pokrajino nas bo 7. decembra 2021 popeljala dr. Anikó Beregszászi, predavateljica z madžarske 

Univerze Ferenc Rákóczi II. Njeno predavanje Poučevanje madžarščine na madžarskih šolah v Transkarpatiji 

(ang. Teaching the Hungarian language in the Hungarian schools in Transcarpathia) bo izvedla v angleškem 

jeziku. Dr. Beregszászi zanimajo predvsem področja sociolingvistike in večjezičnosti, zato se dobro zaveda 

teže jezikovne politike v večjezičnih deželah, kot je Transkarpatija, kjer se je uradni jezik samo v 20. stoletju 

spremenil kar šestkrat. 

 

Sredi meseca, 14. decembra 2021, se bomo z dr. Ludovico Serratrice, predavateljico Dvojezičnosti in 

večjezičnosti virtualno preselili na Univerzo v Readingu (Velika Britanija), kjer bomo pomenkovali o temi z 

naslovom Doprinos jezikovnega vnosa: kako izpostavljanje jezikom vpliva na besedišče, slovnico in spretnosti 

razumevanja dvojezičnih otrok (ang. Input Matters: The Role of Language Exposure in Bilingual Children's 

Vocabulary, Grammar, and Comprehension Skills). Dr. Serratrice je kot bivša direktorica univerzitetnega 

centra za pismenost in večjezičnost (ang. Centre for Literacy and Multilingualism) in izvajalka dodiplomskega 

študijskega programa Govorno-jezikovna terapija, pridobila vpogled v vlogo jezikovne in kulturne raznolikosti 

v procesu usvajanja jezika. Njeno interesno področje je precej specifično, saj se raziskovalno ukvarja 

predvsem z jezikovnimi pojavi v strukturi in rabi jezika.   
 

Zadnja postaja naših Tedenskih pomenkov v letu 2021 bo južna stran britanskega otoka, na kateri stoji 

Univerza v Sheffieldu, uvrščena na seznam 100-ih najboljših univerz na svetu. Na njej predava tudi dr. Sabine 

Little, ki poleg položaja predavateljice Edukacijskih ved, med drugim opravlja funkcijo namestnice direktorja 

Oddelka za učenje in poučevanje. Njen obsežni publicistični opus razkriva velik interes predvsem za iskanje 

povezav med učenjem dediščinskih jezikov in učenčevo identiteto: »Zanima me, kako večjezične družine 

krmarijo med posamezniki jeziki in kako ta proces vpliva na razvoj identitete ter dobrobit družinskih članov« 

pojasni dr. Little. Na njenem predavanju s pomenljivim naslovom Izgubljeni svetovi/besede: večjezične 

učilnice kot družbena pravica (ang. Lost Wor(l)ds: Multilingual Classrooms as Social Justice) se nam boste 

lahko v živo pridružili 21. decembra 2021.  

 

Tedenski pomenki bodo še naprej potekali v 2 delih. Prvi del, ki bo trajal 45-60 minut, bo namenjen 

predstavitvi določene teme predavateljice oz. predavatelja, drugi del, ki bo trajal 20-30 minut, bo 

namenjen vprašanjem gledalk in gledalcev oziroma diskusiji na temo predavanja. Jezik predavanj bo 

angleščina, prisotni bodo tudi drugi jeziki. Predavateljice so najmanj dvojezične, nekatere govorijo tudi tri in 

več jezikov, zato se bo mogoče v debato vključiti tudi z znanjem drugih neslovenskih oz. neangleških jezikov. 

 

Povezava na ZOOM-u ostaja enaka vsak teden: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99895328463  

(Meeting ID: 998 9532 8463) 

Lep pozdrav in nasvidenje na naslednjem pomenku! 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/99895328463

