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V letu 2010 je nastala Iniciativa Slovenšèina v družini, ki opozarja na važnost žive rabe slovenšèine v 
družinskem okolju. Slovenšèina v družini je temelj za ohranitev in razvoj manjšin v slovenskem zamejstvu. 
Namen posveta je pretres razvoja slovenšèine kot manjšinskega jezika in razprava o novih izzivih v 
spremenjenih družbenih okolišèinah v posameznih manjšinskih okoljih.

Na rabo jezika v družini in javnosti vplivajo jezikovni svetovi in prostori, v katerih so se oblikovale starejše 
generacije in se oblikujejo mlade generacije. Jezikovni svetovi in prostori v družini in javnosti se stalno 
spreminjajo: soèasno s sodobnim družbenim razvojem nastajajo nove oblike družin in družinskega 
življenja, soèasni družbeno-politièni razvoji vplivajo na jezik v javnosti. 
Temeljni kamen za obstoj jezikovnih manjšinskih skupnosti je jezik v družini. Zato bomo na posvetu 
namenili pozornost družbenim in družinskim okolišèinam, ki vplivajo na izbiro jezika v družini – od zavestne 
lastne izbire do prilagajanja širši družini in sorodstvu ter prilagajanju družbe. V združeni Evropi ima 
slovenšèina kot evropski jezik in kot jezik naroda soseda nov pomen in novo vrednoto. Na posvetu bomo 
skušali odgovoriti na vprašanje, kako lahko slovenšèino kot vrednoto ozavestimo v družinah.

Na posvet vabimo predstavnice/predstavnike slovenskih manjšin v zamejstvu in vse, ki jih zanima 
ohranjanje in razvoj slovenšèine v družini in javnosti. 
Vabimo tudi predstavnice/predstavnike jezikovnih manjšin v Avstriji in Sloveniji, da z nami delijo izkušnje 
sodobnih izzivov in razvoja v njihovih manjšinskih skupnostih.
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SPORED:

9.00 Zbiranje

9.15 Pozdravne in uvodne besede
            
9.30 – 11.00
Predavanji in diskusija 

VLADIMIR WAKOUNIG I Jezikovni svetovi v osnovni socializaciji

HERTA MAURER-LAUSEGGER I Družina vèeraj in danes: medgeneracijske razlike 

glede na posredovanje jezika

11.00 – 11.30  Odmor 

11.30 – 13.00 
Predavanji in diskusija 

ŠTEFKA VAVTI I Odnos mladih do slovenskih nareèij/knjižne slovenšèine ob 

primeru  biografskih raziskav na Koroškem

NATAŠA GLIHA KOMAC I Odkrivanje domaèe govorice preko znanstvenih raziskav 

– primer Kanalske doline

13.00 – 14.00 Kosilo

14.00 – 15.15  
Razprava v skupinah

SANDRO QUAGLIA I

TANJA COLJA I

MARKO SMOLE I

SUSANNE WEITLANER 

15.15 – 15.45 Odmor

15.45 – 17.00 Plenum
       Zakljuèna skupna razprava in sklepi 

Prijave: 
T: +43 463 516243 F: +43 463 502379, e-mail: office@kkz.at
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Jezik manjšine – živ jezik v družini in javnosti danes in jutri 

RUDI BARTALOTH I Kanalska dolina

  Rezija

  Trst, Gorica

  Hrvaška

VALERIJA PERGER I Porabje

I Štajerska

MARTINA PIKO-RUSTIA I Koroška

in udeleženke/udeleženci posveta
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