Обележавање Међународног дана матерњег језика
петак, 21. фебруар 2014. у 18:00
ДОБ//Клуб
Поводом Међународног дана матерњег језика Дом омладине Београда, у сарадњи са
Филолошким факултетом, 21. фебруара организује предавање „Шта је матерњи
језик?“ од 18 часова и трибину „Матерњи језик и изазови модерног доба“ од 19
часова. У сарадњи са Библиотеком града Београда, истим поводом, у главном холу
Дома омладине Београда биће организована и изложба ретких издања из ове области.
Чланице Организације УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) свуда у свету од
1999. године обележавају Међународни дан матерњег језика - 21. фебруар. Датум
представља сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки, у
Источном Пакистану (Бангладешу), јер су протестовали због тога што њихов матерњи
језик није проглашен за званични.
У УНЕСКО-вој Декларацији о културној различитости, у 5. члану пише: "...свакој
особи се мора омогућити изражавање и стварање дела на језику који изабере, а посебно
на матерњем језику..."
Од тада се сваке године широм света обележава Међународни дан матерњег језика као
један од заједничких симбола равноправности свих народа, а истовремено се
промовише језичка и културна разноликост, те мултилингвизам.
18 часова, Клуб Дома омладине Београда
Предавање : „Шта је матерњи језик?“
Предавач: Јелена Р. Јовановић Симић
Карактер српскога књижевног језика огледа се у његовом настанку, у његовим
функцијама и у његовом развоју. Данашњи српски књижевни језик настао је у склопу
српске народне и националне револуције. Његова основица јесте народни језик тога
времена и језик народне поезије чији су квалитети били опште признати у Европи. Као
што су српска наука и култура део европске науке и културе, тако је и српски језик део
европске језичке породице. Углед српског народа огледа се између осталог у научним и
уметничким достигнућима Срба, а то побуђује интересовање за учење српског језика
као страног, и за превођење са српског језика на друге језике.
Јелена Р. Јовановић Симић је професор на катедри за српски језик са
јужнословенским језицима. Бави се тематиком савременог српског језика: синтаксом и
стилистиком.
19 часова, Клуб Дома омладине Београда
Трибина: Матерњи језик и изазови модерног доба
Модератор: Драган Амброзић, одговорни уредник ДОБ-а

Учесници: Ранко Бугарски, Мухарем Баздуљ, Зоран Стефановић, Милорад Симић
У доба дигитализације и савременог стила комуникације питање матерњег језика,
односа језика и идентитета се поставља на нов и непредвиђен начин. Током овог
разговора покушаћемо да осветлимо све проблеме у овој области која се брзо мења и
утиче на наш свакодневни живот на начине које не можемо да предвидимо. Учесници
ће почети од дефиниције матерњег језика, преко прегледа актуелних научних погледа,
да би кроз примере практичних проблема у његовом представљању у дигиталној сфери
дошло до могућих закључака о начину на који ће се дефинисати положај пре свега
нашег језика у блиској будућности.

Ранко Бугарски је доктор лингвистике и редовни професор на Филолошком факултету
у Београду. Као истраживач, аутор и предавач бави се структуром савременог енглеског
језика, општом, теоријском и примењеном лингвистиком, контрастивном граматиком,
социолингвистиком, теоријом превођења и историјом лингвистике.
Мухарем Баздуљ је новинар, преводилац и књижевник. Рођен је у Травнику,
дипломирао је на Филозофском факултету у Сарајеву енглески језик и енглеску и
америчку књижевностИзвор: „Википедија, слободна енциклопедија“
Зоран Стефановић је српски писац, издавач и међународни културни активиста. Био је
главни оснивач неколико међународних културних мрежа и издавачких пројеката:
"Пројекат Растко" (мрежа дигиталних библиотека), "Дистрибуирани коректори Европа"
(међународна дигитализација културне баштине), "Пројекат Гутенберг Европа" (Бета
верзија, јавне дигиталне библиотеке), и других подухвата у области издаваштва,
дигитализације, лексикографије и поп-културе.
Милорад Симић је српски филолог, лингвиста, лексикограф и информатичар. Аутор је
лингвистичког софтвера и електронских речника који представљају стандард у српској
лингвистичкој информатици. Области деловања и интересовања: лексикографија,
дијалектологија, нормативистика и примена рачунара у лингвистици.

С поштовањем,

Марко Стојановић
в.д. директора

