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Trideset dvoje mladih iz 17 zemalja stiglo je na Filozofski fakultet da u naredne tri 

sedmice nauči srpski u Meñunarodnoj letnjoj školi srpskog jezika. 

 

 
Učenje srpskog jezika | Foto: R. Getel 
 

ŠKOLA - Kristofer Homs u Kanadi studira južnoslovenske jezike. Bez zamuckivanja na srpskom je ispričao 

da u njegovom okruženju ima dosta Srba. 

 

- Na fakultetu nije postojao početni nivo, pa mi je bilo veoma teško, ali je profesorka bila strpljiva. Sledeće 

godine sam dobio stipendiju da idem u Hrvatsku, gde su me ispravljali da ne pričam na srpskom, već na 

hrvatskom - kaže Homs. Ovde mu se posebno sviña turbo-folk muzika, pa je jezik tako brže naučio. 



 

Mañarica Žofi Katol kaže da je šteta da ne zna jezik jer smo susedi. 

- Nekako sam savladala gramatiku, ali mislim da je potrebno da proñe malo vremena dok se svi ne opustimo 

i ne počnemo da komuniciramo na srpskom. Zasad nam je lakše na engleskom - kaže Žofi. 
 

 
Kristofer Homs:  Na fakultetu u Kanadi mi je bilo veoma teško, ali ovde je drugačije | Foto: R. Getel 
 

Direktno iz Mančestera, na letnju školu stigla je i Emili Stojiljković. Britanka, čiji je otac Čačanin, u Srbiju 

dolazi svake godine, ali jezik, kaže, nikako da savlada. 

 

- Jedva sam koliko-toliko naučila gramatiku i ćirilicu. Kad god sam dolazila, pričala sam na engleskom. Jako 

mi je teško da naučim srpski - iskrena je Emili. Čini joj se da su ovde svi srećni i kaže da bi volela da živi u 

Srbiji. 

 

 



Žofi Katol:  Nekako sam savladala gramatiku, ali mislim da je potrebno da proñe malo vremena dok se svi ne 
opustimo | Foto: R. Getel 
 

- U Mančesteru su svi napeti, tmurno je. Ovde ljudi sede u kafićima, polako piju kafu, nasmejani su i mnogo 

se više druže s prijateljima - kaže Emili. 

Prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović, koordinatorka letnje škole, kaže da su polaznike podelili po grupama, u 

zavisnosti od predznanja. 

 

- Trudićemo se da svako tokom intenzivnog kursa napreduje koliko god je moguće - kaže dr Dušanović. 

  

Predavanja i ekskurzije 

VEŽBE - Na Filozofskom fakultetu kažu da polaznici pre podne imaju po pet časova lektorskih vežbanja, kao 

i časove predavanja iz oblasti za koje su opredelili. U poslepodnevnim satima organizovane su im 

ekskurzije, posete važnijim kulturnim institucijama, časovi folklora, književne večeri... 
 
 
  
 
 


