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ИГ НА ЦИ ЈА ФРИДЛ ЈАРЦ

МА ТИ ЦА СЛО ВЕ НАЧ КА –  
ДА НАС И УБУ ДУ ЋЕ

Нај пре бих же ле ла да ис так нем ка ко сам ве о ма по ча ство ва на 
што имам при ли ку да го во рим у та ко ува же ној и на ро до твор ној 
уста но ви као што је Ма ти ца срп ска. Она ни је са мо уста но ва у ко
јој се чу ва књи жев на, ли ков на и на род на ба шти на, већ још и да нас 
пред ста вља, пре све га, из ван ред но жи ву и ви тал ну свест срп ског 
на ро да о по тре би да це ни сво ју кул ту ру, да во ли свој је зик и да 
же ли ту по ру ку да по ша ље бу ду ћим на ра шта ји ма кроз ве ко ве који 
до ла зе. 

Основ ни ци ље ви Ма ти це сло ве нач ке  
пре и у тре нут ку ње ног на стан ка

Слич ну по ру ку до но си да нас у ову чу де сну ду хов ну сре ди ну 
Ма ти ца сло ве нач ка. Иде ја о ње ном осни ва њу са зре ва ла је у гла
ва ма на ших на ци о нал них ро до љу ба још де це ни ја ма ра ни је. На кон 
1862, кад су и По ља ци осно ва ли сво ју из да вач ку ку ћу, Сло вен ци 
су, на и ме, ка ко пи ше др Иван Лах у рас пра ви За че ци Ма ти це сло
ве нач ке, сем сло вен ских на ро да под Тур ци ма, би ли је ди ни ко ји 
ни су има ли уста но ву те вр сте. Лист Зе мљо рад нич ке и за на тлиј ске 
но во сти још 1845, на 31. стра ни, ја вља ка ко је би скуп Ан тон Мар тин 
Слом шек из ја вио да се „уте ме љу је дру штво за штам па ње нај вред
ни јих сло ве нач ких књи га ко је ће би ти на ша Ма ти ца сло ве нач ка”. 
Ка ко на по ми ње Јо ка Жи гон у те мељ ном исто риј ском пре гле ду 
осни ва ња Ма ти це сло ве нач ке под на сло вом Ве ли ка по ве ља о сло
ве нач ком ду хов ном ује ди ње њу, на ста лом по во дом ње не се дам де
се то го ди шњи це, Слом шек је у Илир ску гу бер ни ју по слао ујед но 
и мол бу за осни ва ње, ко ја је, ме ђу тим, би ла од би је на. Та иде ја је 
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ожи ве ла при го дом про сла ве сто го ди шњи це ро ђе ња сло ве нач ког 
пе сни ка епо хе про све ти тељ ства Ва лен ти на Вод ни ка, 1858, кад су 
се по ја ви ли пред ло зи да се у ње го ву част, уме сто спо ме ни ка, ра
ди је осну је „ма ла ма ти ца сло ве нач ка”.1 Иде ју су на ро чи то зду шно 
при хва ти ли ма ри бор ски ин те лек ту ал ци и пред у зет ни ци и по но во 
је јав но ис ка за ли 1862. у ма ри бор ском кул тур нопро свет ном дру
штву. Ме ђу тим, тек је про сла ва хи ља ду го ди шњи це од до ла ска Св. 
Ћи ри ла и Ме то ди ја у на ше кра је ве под ста кла ак тив но сти око ње
ног осни ва ња. Та ко је др Ло вро То ман уо чи 1863. го ди не ис та као 
зна чај де ло ва ња ове цр кве не бра ће ме ђу Сло вен ци ма и у Но во сти
ма об ја вио по клич: „Раз ми шљај мо и ску пљај мо сна ге ка ко би смо 
осно ва ли и Ма ти цу сло ве нач ку.” А 11. мар та 1863. је, уз пе сму 
по све ће ну Св. Ћи ри лу и Ме то ди ју, об ја вљен и про глас на це лој 
стра ни:

Ма ти це сло ве нач ка, ти, одав но же ље на и на шој књи жев но сти 
та ко по треб на, бу ди осно ва на да на шњем ве ли чан стве ном пра зни
ку у веч ни спо мен.2

Из на ве де них по бу да ја сно се ви де два нај зна чај ни ја ци ља 
осни ва ња Ма ти це сло ве нач ке уо чи ње ног на стан ка: под сти ца ње 
књи жев но сти на ма тер њем, сло ве нач ком је зи ку и из да ва ње књи га. 
Обе де лат но сти Ма ти ца сло ве нач ка ин тен зив но не гу је и раз ви ја 
и да нас. 

Бри га за сло ве нач ки је зик

Још под ру ко вод ством ака де ми ка проф. др Мил че ка Ко ме ља 
(пред сед ник Ма ти це сло ве нач ке од 2008. до 2018) Ма ти ца сло ве нач
ка је, ра ди за шти те сло ве нач ког је зи ка на уни вер зи те ти ма, 2016. 
го ди не ор га ни зо ва ла са ве то ва ње „Од бра на сло ве нач ког је зи ка”, 
на ко ме су углед ни ака де ми ци, уни вер зи тет ски про фе со ри и ис
тра жи ва чи од ба ци ли до пу ну За ко на о ви со ком обра зо ва њу и зах
те ва ли да се она уки не, иа ко је већ би ла у про це ду ри ускла ђи ва ња 
у сло ве нач ком пар ла мен ту. Том до пу ном је би ло пред ви ђе но уво
ђе ње на ста ве на стра ним је зи ци ма у ви со ко школ ске про гра ме у 
Сло ве ни ји. Та ини ци ја ти ва на уни вер зи те ти ма у Сло ве ни ји по ја
ви ла се због те жње да се што ви ше сту диј ских про гра ма из во ди 
на ен гле ском је зи ку јер је то то бо же је зик на у ке. На тај на чин би 

1 Jo ka Ži gon, Ve li ko pi smo slo ven ske du hov ne zdru ži tve, Slo ven ska ma ti ca, 
Lju blja na 1935, 7.

2 Ivan Lah, Za čet ki Slo ven ske ma ti ce, Slo ven ska ma ti ca, Lju blja na 1921, 15.
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се ви ше стра них сту де на та при ву кло на сло ве нач ке уни вер зи тет
ске сту ди је. За чу ђу ју ће је би ло то што су ини ци ја ти ву по др жа ли 
и сло ве нач ки рек то ри, не по са ве то вав ши се прет ход но с пред став
ни ци ма сло ве ни стич ке стру ке. Ка ко кон ста ту је чла ни ца Управ ног 
од бо ра Ма ти це сло ве нач ке проф. др Сил ви ја Бо ров ник: 

...о то ме да је по треб но да сло ве нач ка на у ка бу де на свом је
зи ку (...) зна ли су још 1864. го ди не осни ва чи Ма ти це сло ве нач ке, 
ко ја је упра во и под ста кла осни ва ње СА ЗУ, а пре Пр вог свет ског 
ра та при вре ме но вр ши ла уло гу сло ве нач ког уни вер зи те та. То су 
још та да зна ли не ки обра зо ва ни љу ди, тр гов ци и за на тли је из дав
на шњег, у то вре ме по нем че ног Ма ри бо ра. О то ме да мо гу да пи шу 
и го во ре на сло ве нач ком је зи ку го ди на ма су са ња ли и сло ве нач ки 
пи сци, и обич ни љу ди, а то ком Дру гог свет ског ра та су то по но во 
и жар ко же ле ли чак и у на ци стич ким ло го ри ма. Сло ве нач ки је зик 
је за њих, ка ко и да нас пи шу њи хо ви по том ци, био све ти ња и од брам
бе ни штит, био је оно што се не по ри че, не про да је и не од ба цу је. 
Ме ђу тим, у не за ви сној и сло бод ној Сло ве ни ји да нас се до га ђа бе
срам но је зич ко от пад ни штво. Сло ве нач ки је зик, ка ко чу је мо из уста 
нај ви ших пред став ни ка сло ве нач ких уни вер зи те та, из гу био је на 
зна ча ју. По чи та вој др жа ви се са да ни жу сим по зи ју ми, кон фе рен
ци је и се ми на ри ис кљу чи во на ен гле ском је зи ку. На ен гле ском се с 
на ма по здра вља ју, на ен гле ском нам др же пре да ва ња. Или тач ни је: 
по здра вља ју се и др же пре да ва ња на ло шем ен гле ском, на кре ол ском 
је зи ку.3 

Уз по моћ Ма ти це сло ве нач ке, сло ве нач ки је зич ки ро до љу би 
су 2016. го ди не ус пе ли да спре че усва ја ње до пу не За ко на, али про
цес ја ча ња уло ге ен гле ског је зи ка и да ље тра је у на уч ном дис кур су 
у Сло ве ни ји, та ко да на том по љу у бу дућ но сти има мо још мно го 
да ра ди мо. Но вем бра ме се ца је при Сло ве нач кој ака де ми ји на у ка 
и умет но сти ор га ни зо ван про тест про тив ко р по ра ци је Ap ple и упо
тре бе сло ве нач ког је зи ка у опе ра тив ним ра чу нар ским си сте ми ма, 
због че га се тре нут но Ко ми си ја за сло ве нач ки је зик у јав но сти при 
СА ЗУ (Slo ven ska aka de mi ja zna no sti in umet no sti) и Ма ти ца сло ве
нач ка, а на ини ци ја ти ву чла на на шег Оде ље ња за фи ло зо фи ју проф. 
др Де а на Ко ме ла, до го ва ра ју око ор га ни за ци је но вог са ве то ва ња, 
на ко ме би се ин тен зив ни је про у чи ло ста ње сло ве нач ког је зи ка у 
уни вер зи тет ској, ис тра жи вач кој и на уч нотех но ло шкој сре ди ни. 
Исто вре ме но би се од ре ди ла стра те ги ја, кон трол ни ме ха ни зми и 

3 Сил ви ја Бо ров ник, „Пи сма чи та ла ца”, Ве чер, 26. 3. 2016 (https://www.
ve cer.co m/slo ven sci na6201529; пре у зе то 10. 2. 2019).



зах те ви у по гле ду ко ри шће ња сло ве нач ког као на уч ног је зи ка. При
пре ма по ла зних та ча ка иде у том прав цу да др жа ва, на пр вом ме сту, 
до не се од лу ку о из ра ди сло ве нач ких тер ми но ло шких реч ни ка за 
све на уч не и струч не ди сци пли не, а да ин спек циј ске слу жбе у 
прак си ствар но оба вља ју сво је за дат ке на пла ну за шти те сло ве нач
ког је зи ка у јав ној упо тре би и да ин тен зив ни је про ве ра ва ју по што
ва ње за кон ских про пи са о пре во ђе њу тех нич ких упут ста ва, ра чу
нар ских про гра ма и оста лих до ку ме на та на сло ве нач ки је зик.

Дру га, ве о ма ин тен зив на ак тив ност, усме ре на на бри гу Ма
ти це сло ве нач ке не са мо за очу ва ње и раз вој сло ве нач ког је зи ка у 
зе мљи не го и за про мо ци ју сло ве нач ког је зи ка у све ту, пред ста вља 
снаб де ва ње од го ва ра ју ћом ли те ра ту ром лек то ра та и дру гих уста
но ва ко је ши ром све та бри ну о обра зо ва њу и по пу ла ри за ци ји на
шег ма тер њег је зи ка. У том ци љу сва ке го ди не бес плат но ша ље мо 
књи ге укуп не вред но сти од пре ко 10.000 евра на адре се ви ше од 
три де сет раз ли чи тих ин сти ту ци ја, ме ђу ко ји ма је и лек то рат на 
Бе о град ском уни вер зи те ту. 

Из да вач ка де лат ност

По ред бри ге за сло ве нач ки је зик, пр вен стве ни за да так Ма ти
це сло ве нач ке у тре нут ку ње ног осни ва ња, ка ко је то де фи ни сао 
још би скуп Слом шек, а за њим по но вио и др Ло вро Том шек, би ло 
је ста ра ње о књи жев но сти, од но сно из да ва ње књи га. Ипак, мо же
мо кон ста то ва ти да се услед оп се жне спе ци ја ли за ци је на уч них 
под руч ја у XX и XXI ве ку, као и због из у зет ног уве ћа ња оби ма 
књи жев не гра ђе на тр жи шту, из да вач ки план Ма ти це сло ве нач ке 
од осни ва ња 1864. го ди не до да нас умно го ме про ме нио. Да нас 
ви ше не из да је мо уџ бе ни ке и при руч ни ке за ши ро ку упо тре бу јер 
су тај из да вач ки сег мент пре у зе ле спе ци ја ли зо ва не из да вач ке куће 
с по себ ним уред нич ким и пе да го шким ти мо ви ма за из да ва ње уџ бе
ни ка, или пак ко мер ци јал ни из да ва чи ко ји има ју ши ро ко раз гра на
ту мар ке тин шку стра те ги ју усме ре ну ка тр жи шту књи га. Та ко ђе, 
ве ли ки део на уч ног из да ва штва пре у зе ли су Сло ве нач ка ака де ми
ја на у ка и умет но сти и Уни вер зи тет у Љу бља ни, чи ји на ста нак је 
та ко ђе под ста кла упра во Ма ти ца сло ве нач ка. Ме ђу тим, кључ ни из
да ва чи на уч не пу бли ци сти ке да нас су, пре све га, број ни ин сти ту ти, 
по себ но они ве за ни за На уч ни и ис тра жи вач ки цен тар СА ЗУ.

За то Ма ти ца сло ве нач ка да нас сто ји пред ве ли ким иза зо вом 
на че му да гра ди свој из да вач ки про грам, од но сно по из да ва њу 
ка квих књи га ће уоп ште још би ти пре по зна тљи ва на да нас та ко 
бо га том тр жи шту књи га. За то сам се при ли ком кре и ра ња из да вач
ког пла на за 2019. го ди ну осло ни ла на чи ње ни цу да на шу Ма ти цу, 
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по ред Оде ље ња за еко но ми ју и Оде ље ња за из да вач ку де лат ност, 
чи не пре све га три струч на оде ље ња: Оде ље ње за при род не и тех
нич ке на у ке, Оде ље ње за фи ло зо фи ју и Оде ље ње за исто ри ју. Сва ко 
од њих је у ово го ди шњем из да вач ком пла ну за сту пље но са све га 
два на сло ва. Ти на сло ви, ме ђу тим, ни ка ко ни су иза бра ни на су мич
но, не го се сви од ре да ти чу сло ве нач ког на ци о нал ног иден ти те та 
или ге о граф ског про сто ра. Ду хов не и фи зич ке ко ор ди на те сло ве на
штва је су и оста ју и да ље ка мен те ме љац ко ји од ре ђу је смер ни це 
при из бо ру из да ња Ма ти це сло ве нач ке за сва ку го ди ну по на о соб.

Са да бих же ле ла да украт ко пред ста вим наш про грам за 2019. 
го ди ну. Из обла сти исто ри је пла ни ра не су две исто риј ске рас пра ве 
– сту ди ја др Бо го ми ле Кра вос о по зо ри шној де лат но сти Сло ве на
ца у Тр сту од по че та ка до да нас и књи жев но и сто риј ска сту ди ја 
проф. др Ма тев жа Ко са о то ме ка ко се опи су је и пред ста вља Дру ги 
свет ски рат у сло ве нач кој књи жев но сти. Из обла сти тех ни ке об ја
ви ће мо би о гра фи ју зна ме ни тог сло ве нач ког на уч ни ка др Але ша 
Строј ни ка, свет ски по зна тог ино ва то ра у обла сти из ра де елек трон
ског ми кр о ско па, из обла сти при род них на у ка ће иза ћи пр ви део 
мо но гра фи је о Сло ве нач кој Ис три, исто риј ски и би о тич ки ве о ма 
осе тљи вом де лу сло ве нач ке те ри то ри је ко ја се, на жа лост, и да нас 
су о ча ва с про бле мом пра вед ног раз гра ни че ња са су сед ним др жа
ва ма, по себ но са Хр ват ском.

Ма ти ца сло ве нач ка на ро чи то ак тив но на сту па на по љу пре
во ђе ња и пу бли ко ва ња из вор них де ла из обла сти фи ло зо фи је. Ту 
је она ме ђу свим сло ве нач ким из да вач ким ку ћа ма са чу ва ла сво ју 
пи о нир ску и во де ћу уло гу. Та ко ће 2019. го ди не у окви ру еди ци је 
„Фи ло зоф ска би бли о те ка”, ко ја не сме та но из ла зи још од 1955 (да
кле, пре ко 60 го ди на), иза ћи пре вод Хај де ге ро вог спи са О ства ри 
ми шље ња, док је у „Сло ве нач кој фи ло зоф ској ми сли” (у 19. го ди ни 
ње ног из ла же ња) пред ви ђе но пу бли ко ва ње рас пра ве о Пла то но вој 
фи ло зо фи ји.

По ред фи ло зо фи је, Ма ти ца сло ве нач ка у по ре ђе њу са оста лим 
из да ва чи ма у Сло ве ни ји крај ње си сте ма тич но во ди ра чу на о пре
во ђе њу кла сич них ан тич ких, сред њо ве ков них и ре не сан сних де ла 
– ове го ди не ће иза ћи пре вод Ли ви је вог обим ног исто риј ског де ла 
Од осни ва ња гра да и пре вод рас пра ве De amo re нео пла то ни ча ра 
Мар си ли ја Фи чи на.

Про ме на ко ју сам по ку ша ла да уне сем при ли ком из ра де из да
вач ког пла на за 2019. го ди ну је сте ре дов но, си сте мат ско из да ва ње 
вр хун ских из вор них и са вре ме них до ма ћих и стра них књи жев них 
де ла. Та ко ће, на при мер, упра во у из да њу Ма ти це сло ве нач ке 
иза ћи но ва пе снич ка зби р ка Бра не та Се не гач ни ка, чи ја је пе снич ка 
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зби р ка Ти ши на и дру ге пе сме у пре во ду Па вла Ра ка про шле го ди не 
у Ср би ји до би ла На гра ду „Ми лош Ђу рић”, ко ју за нај бо ље пре ве
де ну стра ну књи гу до де љу је Удру же ње књи жев них пре во ди ла ца 
Ср би је. Од пре во да стра них ау то ра спо ме ну ла бих сло ве нач ки 
пре вод ро ма на Non lu o go a pro ce de re Кла у ди ја Ма гри са, по во дом 
80. го ди шњи це пи шче вог ро ђе ња. По ред то га, као до дат ни за да так 
Ма ти це сло ве нач ке по ста ви ли смо об ја вљи ва ње оних књи жев них 
жа нр о ва ко је не по кри ва ни јед на дру га из да вач ка ку ћа у Сло ве
ни ји. За то смо ове го ди не ожи ве ли на шу не ка да шњу драм ску еди
ци ју „Ve za na be se da”.4 

По след њих го ди на Ма ти ца сло ве нач ка као из да вач или са из
да вач об ја ви го ди шње 15 до 20 са мо стал них књи жев них пу бли ка
ци ја, а исти обим об ја вље них де ла пла ни ра и убу ду ће. Ме ђу њи ма 
је и не ко ли ко по но вље них из да ња нај вред ни јих де ла из про шло сти 
(нпр. про је кат пу бли ка ци је свих де сет де ла ко ја је у Ма ти ци сло
ве нач кој за осам го ди на об ја вио пи сац Иван Цан кар, чи ју сто го
ди шњи цу смр ти смо обе ле жа ва ли 2018. го ди не). Ову, 2019. го ди ну 
за по чи ње мо об ја вљи ва њем елек трон ских књи га и њи хо вом про
да јом на пор та лу Би блос, јер у Сло ве ни ји при мет но ра сте ку по
ви на екњи га, а по себ но њи хо во по зајм љи ва ње из би бли о те ка.

План и про грам јав них ма ни фе ста ци ја

Це ло куп на стра те ги ја де ло ва ња Ма ти це сло ве нач ке да нас 
ви ше ни је огра ни че на пре те жно на из да вач ку де лат ност и бри гу 
за сло ве нач ки је зик. У по ре ђе њу са си ту а ци јом од пре 155 го ди на, 
да нас се да ле ко ве ћа па жња по кла ња кул тур ним и јав ним ма ни
фе ста ци ја ма. Про мо ци ја та ко по ста је је дан од нај зах тев ни јих и 
нај о бим ни јих за да та ка у да на шње вре ме. 

При ли ком пла ни ра ња обим ног про гра ма кул тур них и јав них 
ма ни фе ста ци ја по себ ну па жњу по све ћу је мо њи хо вој ге о граф ској 
раз у ђе но сти, и то не са мо ши ром те ри то ри је Сло ве ни је; на ша де
лат ност се же и ван гра ни ца на ше др жа ве, а то се пре све га од но си 
на на ше су на род ни ке у по гра нич ним зе мља ма као што су Ита ли ја, 
Ау стри ја и По ра бље у Ма ђар ској. Го ди не 2019. смо по че ли да са
ра ђу је мо и са Са ве зом сло ве нач ких дру шта ва у Хр ват ској, ко ји је 
осно ван у Ри је ци. За ле то ове го ди не има мо ве ли ке и оп се жне пла
но ве ве за не за от по чи ња ње са рад ње са ор га ни за ци ја ма у ди ја спо ри. 
Ду го роч но гле да но, же ли мо да Ма ти ца сло ве нач ка има сво је пред
став ни ке (чла но ве) ме ђу исе ље ни ци ма у Ау стра ли ји, Ка на ди, САД 
и Ар ген ти ни. Као цен трал ни об лик њи хо вог ме ђу соб ног оба ве

4 У сло бод ном пре во ду: Ри ме (прим. прев.).
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шта ва ња, као и не го ва ња све сти код сло ве нач ког ма тич ног ста
нов ни штва кад је реч о зна ча ју њи хо вог де ло ва ња, пла ни ра мо 
по кре та ње ча со пи са на ин тер не ту ко ји би по ве зи вао Сло вен це 
ши ром све та.

По са др жа ју, на ше ма ни фе ста ци је се мо гу раз вр ста ти у ви ше 
це ли на:

– на сту пи на сај мо ви ма књи га (до 3 пу та го ди шње);
– на сту пи у сло ве нач ким би бли о те ка ма (до 8 пу та го ди шње);
– на сту пи у сло ве нач ким сред њим шко ла ма (до 5 пу та го ди шње);
– кон фе рен ци је за но ви на ре (4 до 6 пу та го ди шње);
– пред ста вља ње књи га Сло вен ци ма у по гра нич ним зе мља ма 

(до 8 пу та го ди шње);
– књи жев не ве че ри и раз го во ри (до 10 пу та го ди шње);
– пре да ва ња Оде ље ња при род них и тех нич ких на у ка (10 пу та 

го ди шње; би ће пред ста вље не раз ли чи те те ме из обла сти хе
ми је, би о ло ги је, астро но ми је, ге о гра фи је и дру гих при род них 
на у ка);

–  при пре ма ње ци клу са са ве то ва ња „Ху ма ни сти ка и пра во” (до 
4 пу та го ди шње);

– ор га ни за ци ја сим по зи ју ма (за 2019. су пред ви ђе на три сим
по зи ју ма: о сто го ди шњи ци Уни вер зи те та у Љу бља ни, о сло
ве нач кој фи ло зоф ки њи и пр вој де ка ни ци у Ју го сла ви ји Ал ми 
Сод ник и сим по зи јум о кул тур ном ме це ни, пред у зи ма чу и 
ми не ра ло гу епо хе про све ти тељ ства Жи ги Цој су5;

– по ве зи ва ње и су сре ти са дру гим ма ти ца ма сло вен ских на ро
да (до 3 пу та го ди шње).

Тра га мо и за но вим при сту пи ма свим на бро ја ним об ли ци ма 
ак тив но сти, уз по моћ ко јих би Ма ти ца сло ве нач ка ожи ве ла уло гу 
ко ју је има ла у пре лом ним го ди на ма сло ве нач ког сти ца ња не за ви
сно сти, у вре ме ка да је њен пред сед ник био ака де мик др При мож 
Си мо ни ти (1988–1994). Та да је ус пе ла да под сво јим кро вом ује
ди ни раз ли чи те по ли тич ке ак те ре и да ја сно ис ка же сво је зах те ве 
у по гле ду не за ви сно сти Сло ве ни је и пра ва на ро да на са мо о пре де
ље ње о то ме где и ка ко же ли да жи ви. Та да је Ма ти ца та ко ђе јав но 
по здра ви ла ства ра ње мла де сло ве нач ке др жа ве и по же ле ла јој сре
ћу на ње ном не за ви сном пу ту. Уто ли ко зна чај ни јом се чи ни Ма
ти чи на по ве зу ју ћа и ује ди ни тељ ска уло га да нас, кад је Сло ве ни ја 
су о че на с кри зом иден ти те та, од ла ском мла дих ин те лек ту а ла ца 

5 Ži ga (Si gi smun dus) Zo is pl. Edel stein (прим. прев.).
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у ино стран ство, гу бље њем на ци о нал не све сти и га ше њем спо зна је 
о зна ча ју ма тер њег је зи ка као осно ви очу ва ња на ро да. Спо ме ну ту 
ује ди ни тељ ску уло гу по ку ша ће мо да оства ри мо по ве зи ва њем раз
ли чи тих ге не ра ци ја, по ло ва и свих сег ме на та дру штва. У на ред
ним го ди на ма сто га же ли мо да под мла ди мо сво је члан ство и да, 
пре све га ме ђу мла ди ма, учвр сти мо уве ре ње о зна ча ју те мељ них 
вред но сти – је зи ка, кул ту ре и на ци о нал ног иден ти те та, ко је Ма ти ца 
сло ве нач ка за го ва ра већ 155 го ди на. За то је Управ ни од бор Ма ти це 
сло ве нач ке на свом са стан ку 20. де цем бра 2018. од лу чио да одо бри 
по себ не усло ве за учла ње ње мла дих ства ра ла ца и ис тра жи ва ча у 
тзв. Клуб мла дих Ма ти це сло ве нач ке.

По ред то га, же ли мо да ис так не мо да је за нас од су штин ског 
зна ча ја рав но прав на уло га же на у на у ци. Ма да је број же на ко је се 
спре ма ју за од бра ну док тор ске ди сер та ци је ско ро из јед на чен с 
му шкар ци ма, у на у ци их оста је све га око 36%, а на ру ко во де ћим 
по ло жа ји ма у на уч ним ин сти ту ци ја ма у Сло ве ни ји их је са мо 17%. 
Же ли мо да скре не мо па жњу на ту не у те ме ље ну раз ли ку и да се
ри јом раз го во ра под на сло вом „Зна ме ни те Сло вен ке” под стак не мо 
ин те ре со ва ње за же не у сло ве нач кој на у ци.

По ред то га, же ли мо да ши ри мо чи та лач ку кул ту ру у оним 
под руч ји ма где је она нај сла би ја. За то пла ни ра мо про је кат „Нaj
библиоте ка пред у зе ћа”, ко јом же ли мо да под стак не мо осни ва ње 
би бли о те ка по пред у зе ћи ма и фир ма ма.

Све су то на чи ни на ко је Ма ти ца сло ве нач ка и 155 го ди на од 
свог на стан ка, ни шта ма ње не го не кад, с пред сед ни ком проф. др 
Але шом Га бри чем на че лу, оправ да ва сво ју уло гу, зна чај и по сто
ја ње у да на шњој сло ве нач кој кул ту ри и на у ци. И ре кли би смо да 
је у тој бор би за очу ва ње сло ве нач ког је зи ка и пу бли ко ва ње вр хун
ских сло ве нач ких књи жев них де ла исто она ко зна чај на као и не
кад. Је ди но што су се не ки ње ни на ро до твор ни ци ље ви и за да ци, 
ко је је има ла пре на стан ка не за ви сне Сло ве ни је, да нас, у до ба 
гло ба ли за ци је, из ме ни ли и пре о бра зи ли у зах те ве за дру штве ним 
про ме на ма и на прет ком.*

Пре ве ла са сло ве нач ког
Ка тја Јур шић Ху зјан

* Пре да ва ње одр жа но у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, при ли ком пред ста
вља ња Ма ти це сло ве нач ке, у Но вом Са ду, 13. фе бру а ра 2019. го ди не. 




