IZJAVA ZA NOVINARJE

Simpozij in filmska premiera

Symposium/Simpozij: Sprache – Kultur – Tradition: slawistische Forschung
in Kärnten | Jezik – kultura – izročilo: slavistične raziskave na Koroškem
Inštitut za slavistiko vabi na simpozij, ki bo na Univerzi v Celovcu.

Ponedeljek, 30. september 2019
Kdaj: ob 16.00 uri Simpozij | ob 19:00 uri Premiera filma
Kraj: Univerza v Celovcu, Universitätsstraße 65–67, 9020 Klagenfurt/Celovec
Dvorana: Stiftungssaal O.0.01 (Osttrakt), https://campusplan.aau.at/de/
Program nudi vpogled v aktualne znanstvenoraziskovalne projekte in raziskovalne načrte, povezane z jezikom
in kulturo na dvojezičnem Koroškem, z jeziki in kulturami v slovanskem svetu ter zgodovino slavistične stroke.
Program poteka v nemščini, deloma pa tudi v slovenščini (oz. s prevajanjem).
Matija Ogrin (ZRC SAZU, Ljubljana) predava o Kapelskem pasijonu iz 18. stoletja in se posveča starim
koroškoslovenskim rokopisom iz 18. in začetka 19. stoletja. Obravnava razvoj zgodnje slovenske pismenosti
in nabožno ljudsko slovsto. Kratko predstavi tudi bilateralni raziskovalni projekt „Neznana in manj znana
rokopisna in tiskana besedila starejšega slovenskega slovstva v širšem slovenskem, regionalnem
avstrijskokoroškem in avstrijskem kontekstu ter implementacija rezultatov raziskav“ (2018–2019), ki ga
izvajata Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Ljubljana in Inštitut za slavistiko celovške
univerze (AAU). V okviru predavanja bo kratka predstavitev knjige Kapelski pasijon, ki sta ga za izdajo
pripravila in uredila slavista dr. Erich Prunč in dr. Matija Ogrin. Založba ZRC, ZRC SAZU; Celje: Celjska
Mohorjeva družba 2016.
Predavanje Martine Piko-Rustia (Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, KKZ, Celovec) prikazuje razvoj in
aktualno stanje raziskovalnega projekta Flur- und Hausnamen | Ledinska in hišna imena. Urednik kulturnega
portala FLU-LED, Vinko Wieser (Slovenska prosvetna zveza, Celovec), posreduje nove načine dokumentacije
in posredovanja hišnih in ledinskih imenih širšemu krogu ljudi; Kulturni portal FLU-LED www.ledinskaimena.si
www.flurnamen.at. Avstrijska komisija UNESCO je marca 2010 projekt sprejela v državni seznam nesnovne
kulturne dediščine v Avstriji. Projekt vzbuja veliko zanimanje doma in v tujini, saj je bil 2019 odlikovan kot
primer dobre prakse varstva in prenosa nesnovne kulturne dediščine. O projektu: Posamezniki, interesne
skupnosti, kulturna in turistična društva so v zadnjih desetletjih na južnem Koroškem in Zgornjem Gorenjskem
s pomočjo strokovnjakov začeli dokumentirati ledinska in hišna imena. Projekt FLU–LED, ki je to delo
strokovno usmerjal, je ustvaril spletni „portal” z vsemi doslej dokumentiranimi imeni.
Simpozijski del programa zaokroža Herta Maurer-Lausegger (Inštitut za slavistiko, Univerza v Celovcu). Daje
vpogled v znanstvenoraziskovalne projekte: koroško bukovništvo in drabosnjakologija, slavističnokulturološke raziskave (jeziki, kulture), zgodovina znanosti, raziskovanje rokopisov in narečij, avdiovizualna
dialektologija (filmski projekt) idr.
Glasbeni okvir: Zbor Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK), Celovec
Ob 19:00 uri sledi premiera dokumentarnega filma KRITJE LESENE STREHE, ki je sad filmskega projekta
„Avdiovizualne dialektologije“ in se razvija in izvaja v tesnem sodelovanju s profesionalnim filmskim
podjetjem ARTIS Filmprokutions GmbH. v Celovcu. Gre za filmsko dokumentacijo v slovenskem rožanskem
narečju, opremljeno z nemškimi podnaslovi.
Program: https://www.aau.at/wp-content/uploads/2019/09/Einladung_Symp_web-30-09-2019-003.pdf
Prireditelj: Institut für Slawistik ļ Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu
www.aau.at/slawistik ; https://de-de.facebook.com/AAUSlawistik/
Kontakt/Informacije: Dr. Herta Maurer-Lausegger ļ herta.maurer-lausegger@aau.at ļ +43 (0) 664 133 51 02

