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Mednarodni študentski znanstveni simpozij na temo slovanskega
jezikovnega in literarnega povezovanja ter zgodovinskega konteksta

10.–11. 4. 2020 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Simpozij Slovan Slovanu Slovan študente in študentke vseh stopenj vabi k pisanju
prispevka o slovanskem jezikovnem in literarnem povezovanju ter zgodovinskem
kontekstu.
 
Univerza v Ljubljani in njena ustanovna članica Filozofska fakulteta, ki sta po I. svetovni vojni nastali kot
posledica razpada Avstro-Ogrske in nastanka nove južnoslovanske državne tvorbe Kraljevine
Jugoslavije, v letu 2019 praznujeta 100. obletnico ustanovitve.  Ker je prav združevanje (južnih)
Slovanov pripomoglo k ustanovitvi prve univerze na Slovenskem, bo v okviru stoletnice tema
študentskega simpozija posvečena prav temu – povezovanju Slovanov, najsi bo to v jezikovnem,
literarnem ali zgodovinskem kontekstu.
 
Simpozij bo potekal 10. in 11. aprila 2020 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

OKVIRNA TEMATSKA PODROČJA
Jezikoslovje
- diahrono jezikoslovje
- ideja skupnega jezika
- medsebojna komunikacija (učenje drugih slovanskih jezikov,sporazumevanje in
razumevanje v preteklosti in danes)
- jezikovne izbire (v prevodih)
Književnost
- poznavanje in recepcija (tuje) slovanske literature
- prevodi
- medsebojni vplivi literature/avtorjev
- vpliv zgodovinskega konteksta na literarno ustvarjanje
- poezija, proza, dramatika
Zgodovina
- medsebojno povezovanje/dojemanje Slovanov v zgodovini
- mednarodno sodelovanje/povezovanje slovanskih strok/strokovnjakov v
preteklosti in danes

Povzetek dolžine do 300 besed (pisava Times New Roman, velikost 12, razmik med vrsticami 1,5) je
treba do 1. 12. 2019 poslati na elektronski naslov simpozijslovan@gmail.com.
Pred povzetkom naj bodo navedeni naslov prispevka, ime avtorja/avtorice (omejeno je na dva) in
ustanova, s katere prihaja.
Rok za oddajo prispevkov bo 23. 2. 2020, pred simpozijem bodo prispevki tudi recenzirani. Ob
simpoziju bo izšel zbornik s prispevki.
Uradni jeziki simpozija so slovenščina, angleščina, hrvaščina srbščina, bosanščina in črnogorščina..
Udeleženci bodo imeli na voljo 20 minut za predstavitev prispevka.
Več informacij o simpoziju, predvideno časovnico, navodila za oblikovanje povzetka in prispevka ter
navodila za citiranje najdete na spletni strani simpozijslovan.wordpress.com.
Vsa vprašanja naslovite na naslov simpozijslovan@gmail.com.
Kotizacija za udeležbo je 10 € in vključuje sodelovanje na simpoziju, program, pogostitev med
predavanji, znanstveno recenzijo in objavo zbornika.


