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Dva jubileja lektorata za 
slovenski jezik na Filološki 
fakulteti Univerze v Beogradu

Na beograjski slovenistiki smo letos obeležili dva jubileja, in sicer 
115. obletnico poučevanja slovenskega jezika in 15. obletnico usta-
novitve lektorata oziroma štiriletnega vzporednega študija slovenšči-
ne na Oddelku za splošno jezikoslovje Filološke fakultete Univerze v 
Beogradu. 

11. maja 2022 so na svečani prireditvi v Sejni dvorani Filološke 
fakultete vse prisotne nagovorili prof. dr. Iva Draškić Vićanović, dekanja 
Filološke fakultete Univerze v Beogradu, nj. eksc. Damjan Bergant, ve-
leposlanik Republike Slovenije v Beogradu, prof. dr. Natalija Panić Ce-
rovski, vodja Oddelka za splošno jezikoslovje, dr. Mojca Nidorfer, vodja 
programa Slovenščina na tujih univerzah na Centru za slovenščino kot 
drugi in tuji jezik, red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, predstojnica Od-
delka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, red. 
prof. dr. Maja Đukanović, vodja lektorata za slovenski jezik v Beogradu, 
pa je predstavila razvoj slovenistike v Srbiji. 

V svojem nagovoru je profesorica Đukanović poudarila pomen in 
podporo Društva Slovencev Sava ter Nacionalnega sveta slovenske 
manjšine za pouk slovenskega jezika in kulture na Filološki fakulteti 
Univerze v Beogradu. Zahvalila se je dosedanjim lektorjem, ki so pri-
spevali k razvoju slovenistike, in sicer Rut Zlobec, Zvonki Kajba, Tatjani 
Bukvič, Andreji Ponikvar, Lauri Fekonja Fonteyn, Meliti Vešner, Nejcu 
Robida ter dr. Tanji Tomazin in asistentki Jeleni Budimirović. Lektorat 
v Beogradu intenzivno sodeluje tudi s slovenistom prof. dr. Željkom 
Markovićem s Filozofske fakultete Univerze v Novem Sadu, s Centrom 
za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter Oddelkom za slovenistiko Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Lektorat za slovenistiko deluje 
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v okviru Oddelka za splošno jezikoslovje, za kar gre iskrena zahvala 
predvsem prof. dr. Vesni Polovini ter kolegicam in kolegom z oddelka.

Ob tem jubileju je na predlog Centra za slovenščino kot drugi in tuji 
jezik, slovenistike v Beogradu in Veleposlaništva Republike Slovenije 
v Beogradu slovensko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
red. prof. dr. Maji Đukanović podelilo priznanje za zasluge na področju 
slovenskega jezika, prejela pa je tudi zahvalo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani za dolgoletno pedagoško, znanstvenoraziskovalno in 
mentorsko delo, s katerim je ključno prispevala k vzpostavitvi in uspe-
šnemu izvajanju diplomskega in podiplomskega študija slovenščine na 
Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, ter za njene številne razisko-
valne dosežke in objave na področju slovenistike. Profesorico Đuka-
nović pa ne odlikujeta samo visoka strokovnost in predanost pedago-
škemu delu, ampak tudi velika empatičnost do študentk in študentov.

Drugi del praznovanja jubileja je bil organiziran v prostorih Društva 
Slovencev Sava v Beogradu, kjer je bila predstavljena nova številka 
znanstvenega časopisa Slovenika – časopisa za kulturo, znanost in izo-
braževanje, katerega založnika sta Nacionalni svet slovenske narodne 
manjšine v Srbiji in Filološka fakulteta Univerze v Beogradu.

Sedma, tematska številka Slovenike z naslovom Mladi slovenisti: 
drugo stoletje vsebuje prispevke mladih beograjskih slovenistov in mla-
dih slovenistov iz drugih univerzitetnih centrov, ki so tako ali drugače 
povezani z beograjsko slovenistiko. Številko so predstavile članica ure-
dniškega sveta Slovenike, red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič ter glavni in 
odgovorni urednici, red. prof. dr. Maja Đukanović in Biljana Milenković 
Vuković.

Gostja iz Ljubljane, prof. dr. Alojzija Zupan Sosič je poudarila po-
men obstoja znanstvenega časopisa Slovenika, z vsemi njegovimi 
značilnostmi, predvsem pa dejstvo, da gre za eno redkih znanstvenih 
publikacij, ki je bila ustanovljena in se razvija na pobudo in v okvi-
ru narodne manjšine. Glavni in odgovorni urednici, Maja Đukanović in 
Biljana Milenković Vuković, ki sta tudi članici Društva Slovencev Sava 
in Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji, sta ob na-
povedi osme številke Slovenike spregovorili o le-tej ter tudi o aktualni 
in prejšnji številki ter poudarili, da je v zelo kratkem obdobju časopis 
postal precej visoko kategoriziran v znanstvenih klasifikacijah.


