Slovenistična konferenca v Moskvi
28. in 29. novembra je bila na Filološki fakulteti Moskovske državne univerze Lomonosova
mednarodna znanstvena konferenca Slovenski jezik, literatura in kultura v slovenskem in evropskem
kontekstu. Ožja organizacija je bila v rokah slovenističnega dela Katedre za slovansko filologijo, ki ga
že od vsega začetka, tj. 45 let, vodi prof. dr. Olga Sergejevna Plotnikova, ki je ob tej priložnosti prejela
priznanje FF UL. Nastopilo je skoraj 50 udeležencev, kar 20 nas je bila s treh slovenskih univerz, in
sicer z ljubljanske 16, po dva pa iz Kopra in Maribora, ruski udeleženci so bili zvečine iz Moskve in iz
Peterburga, ena udeleženka pa iz Litve. Iz naslovov sekcij in šestih plenarnih predavanj vidimo
raznovrstnost tem: Sodobni slovenski jezik, lingvodidaktika, jezikovna politika; Slovenska literatura:
učenje, poučevanje; Rusko-slovenski znanstveni in kulturnozgodovinski stiki; Primerjalno in tipološko
preučevanje slovenskega jezika, zgodovinska in tipološka vprašanja; Slovenski jezik v stiku; Zgodovina,
kultura, folkloristika. Na ta način je konferenca ponudila dober vsebinski in metodološki pregled
raziskovalnih področij, na katerih delujejo slovenisti in slavisti na univerzah obeh držav, omogočala
zanimive diskusije s prednostjo »analognih« medsebojnih stikov, in na ta način izpolnila nalogo
tovrstnih znanstvenih srečanj. Treba je pohvaliti prizadevnost organizatorjev s slovanskih kateder (ne
samo slovenistične) in se še posebej zahvaliti za angažirano skrb za slovensko »delegacijo«, že pred
konferenco in ves čas njenega poteka ter tudi še potem, slovenski lektorici na slovanski katedri,
Magdi Lojk. Od predstavnikov slovenske države pa smo se nadejali nekoliko večje pozornosti.
Ob koncu konference je bila z ruske strani izražena želja, da bi konferenco kdaj ponovili v Ljubljani.
Zaradi dobrega sodelovanja z ruskimi raziskovalci in prevajalci predvidevamo, da se bo to dalo
uresničiti.
Boža Krakar Vogel, Vera Smole (slikovno gradivo)

Na otvoritvi konference je prof. dr. Olga Plotnikova prejela priznanje Filozofske fakultete UL.

V pričakovanju plenarnih predavanj.

Zadnje plenarno predavanje.

Dobro obiskana sekcijska predavanja.

Družabni zaključek konference.

Večerna lepota in veličastje MGU.

Lektorica Magda Lojk je bedela nad vsem: tudi nad vselitvijo v Dom podiplomcev znotraj MGU.

