
 
 

Летња школа српског језика 
23. 7. 2014. 

 
Међународна летња школа српског језика и културе Филозофског факултета у Новом 

Саду почела је 12. јула и трајаће до 3. августа, а ове године похађа је 42 полазника. 

 

Они кроз тронедељни курс имају прилику да се упознају са српским језиком, нашом културом и 

историјом. Учесници, с обзиром на претходно знање српског језика, похађају наставу на три нивоа - 

почетни, средњи и високи. Предавања, организована у преподневним часовима, састоје се од 

лекторских вежби, а поподневни часови су резервисани за упознавање са српском културом и 

традицијом, али и за посете градским знаменитостима. Координаторка програма др Душанка Звекић-

Душановић сведочи о великој заинтересованости полазника, који долазе из различитих земаља. 

- Ове године највише их је дошло из словенских земаља, али нам је драго што су ту и студенти из 

Аустрије, Француске, Канаде и Аустралије. Захваљујући стипендијама за студенте словенских језика, 

мало је оних који су апсолутни почетници, те су нам групе за високи ниво бројније - каже Звекић-

Душановић и додаје да полазници нису само студенти, већ да има и старијих који желе да се упознају 

са нашим језиком и културом. 

Мотиви за похађање летње школе су различити, али све их везује љубав према Новом Саду у којем, 

према њиховим речима, влада пријатна атомосфера међу грађанима. Већину тај домаћински став 

привлачи да се врате, а можда и да остану овде. Једна од њих је и двадесетједногодишња Ана 

Новаковић из Македоније. 

- Први пут сам учесник ове летње школе. Иначе сам студент англистике у Скопљу, али ми је српски 

изборни предмет. Презадовољна сам концепцијом курса, али и самом организацијом и професорима. 

Волела бих да живим овде, јер ми је Нови Сад прирастао срцу у последње две недеље - одушевљено 

прича Ана. 



Иако су многи дошли захваљујући стипендијама, ту су и они који су из других разлога одлучили да 

посете наш град. Итјан Вержерш из Француске је током својих студија имао прилику да упозна 

студенте из Србије који су га својом причом заинтересовали и инспирисали да истражи културу, не 

само наше земље, него и целог Балкана. 

- Драго ми је што је Србија баш прва земља коју сам посетио на Балкану. Без обзира на то што је ваш 

језик тежак, култура је фантастична. Заљубио сам се у архитектуру Новог Сада, али и у све оне који 

овде живе - каже Итјан. 

У протекле две недеље полазници школе су посетили и друге градове Србије, али и даље им је Нови 

Сад најпријатнији. Тврде да је овде много опуштеније него, рецимо у Београду, јер су се већ 

одомаћили и није им непријатно да замоле за помоћ било ког пролазника на улици. Ово нам 

потврђује и двадесетједногодишњи Канађанин Кристофер Хомс, који је такође први пут у нашем 

граду: 

- Волео бих да упознам што више људи и да посетим што више места у Новом Саду. Свиђају ми се 

градски паркови и њихово уређење, али ми се посебно допада ваша кухиња. Све је много природније 

него у Торонту, где је ГМО храна преовладала - прича Кристофер на скоро савршеном српском језику. 

Летњој школи се ближи крај, који ће обележити тестирање, додела сертификата, а полазници с 

нестрпљењем чекају завршну приредбу у којој ће имати прилику да прикажу све оно што су овде 

научили, кроз глуму, рецитовање, певање и, наравно, фолклор. 

И. Марковић 

С. Мишановић 

 
 
 


