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14. mednarodni slavistiČni kongres 
(ohrid, makedonija, 10.–15. september 2008)

med 10. in 16. septembrom 2008 je v ohridu potekal 14. mednarodni slavistični kongres, 
svetovni kongres slavistov, ki je organiziran vsakih pet let. spored je bil razdeljen na tri 
glavne sekcije – (1) lingvistika, (2) literatura, kultura in folklora, (3) zgodovina slavistike, 
razdeljene na več podpodročij: o lingvistiki so razpravljali v osmih skupinah, o literaturi, 
kulturi in folklori v desetih, o zgodovini slavistike v dveh. prijavljenih je bilo 586 referatov, 
vendar jih je nekaj odpadlo.

udeleženci kongresa smo dobili gradivo, ki je vsebovalo predstavitev ohrida, povzetke 
predavanj in tiskano izdajo sporeda; ta je bila precej nepregledna, saj so bila predavanja 
navedena po sekcijah in ne po dnevih, kar je zahtevalo veliko iskanja in povzročalo zmedo 
v samem načrtovanju obiska predavanj.

uradni jeziki na kongresu so bili vsi slovanski jeziki, angleščina, nemščina in franco-
ščina. referenti so večinoma govorili rusko in ruščina je bila tudi v siceršnji komunikaciji 
najpogostejši jezik, v angleščini, nemščini in francoščini pa je bila predstavljena le peščica 
referatov.

ena od skupin je bila namenjena tudi slovanski folklori: referenti so obravnavali mito-
logijo, povezave folklore s sočasno kulturo, različne motive in pomene v slovstveni folklori, 
žanre (epske folklorne pesmi, zagovori …), tekstologijo, etnopoetiko idr. ter različne oblike 
obredja (npr. zagovarjanje, poročne obrede itn.). precej folklorističnih in etnografskih te-
matik (kultura, šege, slovstvena folklora) je bilo zaslediti tudi v drugih skupinah, npr. pri 
dialektologiji, lingvogeografiji in slovanski onomastiki. 

ob sekcijah je teklo tudi 24 tematskih blokov: folklori naj bi bila namenjena dva 
tematska bloka: Folkloristika v kontekstu znanosti o tradicionalni duhovni kulturi – pri-
spevki k teoriji in metodologiji in Folklora v multimedijski komunikaciji in vsakdanji 
kulturi, vendar sta žal oba odpadla zaradi odsotnosti glavnih organizatorjev. za področje 
etnolingvistike je bil organiziran tematski blok jezikovno-kulturna podoba sveta slovanov 
v luči etnolingvistike, vodil ga je jerzy bartmiński. predstavljeni so bili trije seminarji v 
povezavi z jezikovno-kulturno podobo sveta, s semantiko in aksiologijo slovanskega korena 
*svojь, z ontologijo in metodologijo etnolingvističnega raziskovanja. razprava je bila zaradi 
pomanjkanja časa prestavljena na naslednji dan.

zvečer so predvajali makedonske etnografske filme: imeli smo priložnost videti tradi-
cionalno poroko, čaščenje rodnosti, izdelovanje piščali (kaval) itn. 

referati slavistov iz slovenije (Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični 
kongres, Ohrid, 10.-17. september 2008) so že objavljeni kot kongresni zbornik Slavistične 
revije.

saša babič

poroČila o konFerenCah
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