
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PETEK, 23. 11. 2018, PAVLOVA HIŠA, 
Potrna / Laafeld 30 

 
ŽABARIM, ŽABARIN, MARNVAM, PUNAM, MORNJEM, GUČIN, GUČIM, 

GAVARIM, MEJNEM SE, ROMON їN, GOVORIM 

  

INICIATIVA SLOVENŠČINA V DRUŽINI / KULTURNO DRUŠTVO ČLEN 7 ZA  
AVSTRIJSKO ŠTAJERSKO – PAVLOVA HIŠA / KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA 

Jezik kot sredstvo sporazumevanja nas spremlja od rojstva naprej vse življenje in se prilagaja 

danostim, v katerih se človek znajde v življenju. Že novorojenčka obdaja jezik oz. obdajajo 

jeziki, ki so zanj pomemben stik s starši in z okoljem. To lahko primerjamo z blagim dotikom 

matere, ki otroka stisne k sebi. Tak je v dobrem primeru tudi dotik ali stik z besedo, ki otroku 

postane domača, zaupna povezava s svetom. Sprva v najožji družini, pozneje v vedno širši 

družbi. S pomočjo jezika si človek utira poti, vsak dodatni jezik, ki ga govori ali ga razume, širi 

njegov pogled ter mu omogoča lažje sooblikovanje družbenega življenja. 

Jezik kot tak pa ni zgolj občevalno sredstvo, temveč ima tudi močno identifikacijsko vrednost. 

To velja še posebej za govorce manjšinskih jezikov, ki jih odlikujeta poseben čut za jezik in 

prizadevanje za njegovo zaščito. Jezik pomeni del identitete in njegova funkcionalnost je v tem 

primeru na drugem mestu. Vsekakor pa je odločilna tudi uporabnost jezika v vsakdanu, kajti le-

ta terja od posameznika večji napor, ki je za ohranjanje in pospeševanje manjšinskega jezika 

potreben. 

 

Iniciativa »Slovenščina v družini«, ki je začela delovati leta 2010, na različne načine skuša 

ozaveščati ljudi o pomenu posredovanja (manjšinskega) jezika v družini. Pri tem se pobuda ne 

omejuje samo na Koroško, temveč s predstavniki slovenskih narodnih skupnosti v širši regiji 

skuša izmenjavati izkušnje in se spodbudno želi soočati z danimi izzivi. Po srečanjih na 

Koroškem, v Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem, se letos na posvetu v Pavlovi hiši želimo 

težiščno posvetiti stanju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Štajerskem, njenemu 

zgodovinskemu razvoju ter sodobnim značilnostim. 

Prisrčno vabljeni! 

Jezik med funkcionalnostjo 

in identiteto – izziv za  

družino in družbo  

 
 



   

  

Spored 

 

09.30–10.00  Zbiranje 
 

10.00–10.15 Pozdravne in uvodne besede 
  Susanne Weitlaner, predsednica društva Člen 7  

 Martin Kuchling, Iniciativa Slovenščina v družini  

 

10.20–11.00 Andrea Haberl-Zemljič: Nova meja, nova država – en jezik. Postopni umik 

  slovenščine v Radgonskem kotu po prvi svetovni vojni 

 

11.00–11.30 Film: Štajerski Slovenci – Nevidna manjšina? (Čedomira Schlapper) 

 

 

11.30–11.50 Odmor 
 
 

11.50–12.05  Susanne Weitlaner: Slovenske aktivnosti na Štajerskem 
 

12.05–13.00  Šolstvo – Pouk slovenščine na avstrijskem Štajerskem  

  Norma Bale: Gimnazija v Radgoni / BORG Bad Radkersburg  

  Tatjana Vučajnk: Pouk materinščine v Gradcu  

Simon Ošlak-Gerasimov: Večšolski tečaj slovenščine v Gradcu / 

Mehrschulenkurs für Slowenisch in Graz    
 

13.00–14.30 Kosilo 
 
 

14.30–15.10 Dejan Valentinčič: Jezik kot sredstvo sporazumevanja in izraz   

  identitete: primerjava med zamejskimi in izseljenskimi skupnostmi 
15.10–16.30 Okrogla miza s predstavniki Slovencev iz zamejstva: Italija, Hrvaška,   
  Madžarska, Avstrija 
  Zaključna razprava 

 
 
16.30–16.45 Odmor 
 
 

16.45–17.15  Ogled razstave: Štajer-mark. Po sledeh skupne zgodovine: Razglednice 

zgodovinske Spodnje Štajerske (1890-1920) 

 

 

nato  Večerja 

  

  

Prijave: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, A-9020 Klagenfurt/Celovec 

  T: +43 463 516243 F: +43 463 502379 E-mail: office@kkz.at 

  Pavlova hiša, office@pavelhaus.at, +43 (0)699 11 59 10 14 
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