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Rada Lečić: Slovenački od A do Ž
Magistrica Rada Lečić je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika. Ima dolgoletne izkušnje
s poučevanjem slovenščine kot tujega jezika: delala je kot lektorica
slovenščine v Rimu, sedaj poučuje slovenščino na univerzi v Trstu.
Je avtorica številnih priročnikov in učbenikov za učenje slovenščine, izpostavljamo zgolj tri: Osnove slovenskega glagola: slovnični priročnik; Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov;
Osnove slovenskega jezika: slovnični priročnik.
Slovenščina od A do Ž je učbenik, ki je namenjen študentom slovenščine ali udeležencem tečajev, ki pričenjajo z učenjem slovenščine in ki
želijo po Skupnem evropskem jezikovnem okviru doseči stopnjo znanja
A1 (vstopna raven) in A2 (vmesna raven).
V učbeniku je deset enot oziroma lekcij in vsaka izmed njih obsega nov nabor leksikalnih in slovničnih novosti, ki jih mora naslovnik s
krajšimi dvojezičnimi besedili utrditi in usvojiti. Poudarek je na praktičnem delu utrjevanja izgovorjave, pisave, utrjevanja pravilnih oblik
in pomenov besed in njihove razvrstitve v stavčno poved. Na začetku
so pojasnjene pravorečno-pravopisne glasoslovne zakonitosti slovenščine. Prvih pet enot obsega nabor temeljnih sporazumevalnih vzorcev
– učeči se tako seznanijo s predstavitvijo, osnovno komunikacijo v trgovini, kako se obnašamo na kosilu, o urah dneva in o potovanjih. Slovnične vsebine, ki so predstavljene v prvih petih lekcijah, so sklanjatve
samostalnikov, pridevnikov in samostalniški zaimki.
V drugem delu učbenika, od pete do desete enote, se učeči seznanijo z naslednjimi temami: vabilom na prireditev, pri zdravniku, po Sloveniji, po opravkih. Pri slovničnih vsebinah so glagolske oblike nadgrajene z naklonom in načinom, predstavljena je raba dvojine in množine, v
deseti enoti pa je opisana in ponazorjena še raba nikalnih in velelnih
glagolov.
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Ker je metajezik srbščina, naj bi bil učbenik, tako uvodoma poudarja
avtorica, primeren tudi za samouke, še zlasti, če slovenski lektor uvede in popelje učečega se skozi začetne izgovorne in pisne posebnosti
slovenščine.
Na koncu učbenika so slovnične tabele s pregibalnimi vzorci: sklanjanje samostalnika in pridevnika, osebni zaimki, glavni števniki, vrstilni števniki, glagol v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku, pogojnik in velelnik. Zelo uporabni sta tudi dodana tabela posebnih oblik nekaterih
glagolov (npr. iti – grem – pojdi – šel) in tabela različne rabe predlogov,
ki pomaga učečim se ponotranjiti dejstvo, da se enak predlog lahko
veže z različnimi skloni (skočiti s strehe : pogovarjati se s prijateljico).
V zaključku učbenika je dodan še slovensko-srbski slovar z več kot
2000 besedami. Čisto na zadnjih straneh se nahajajo tudi rešitve, ki so
ob predvideni možnosti za samostojno učenje pravzaprav nujne.
Učbenik je v srbski jezik prevedla profesorica slovenskega jezika na
Filološki fakulteti v Beogradu, dr. Maja Đukanović.
Učbenik predstavlja dobrodošlo popestritev trenutnega nabora možnosti za učenje slovenščine kot tujega jezika. Tisto, kar ga odlikuje
in razlikuje od drugih, je označba naglasov pri dialogih. Ker je to za
govorce, ki jim slovenščina ni prvi jezik, zelo trd oreh, je to pozitivna in
zaželena kvaliteta.
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