TS: E@I, Partizánske, 20. 09. 2019

Jediný festival cudzích jazykov na Slovensku je späť už o
niekoľko dní!

A je to tu! Onedlho sa naše celoročné čakanie skončí a všetci si budeme môcť
naplno užiť druhý ročník jedinečného jazykového festivalu LingvaFest’2019. Vo
štvrtok 26. septembra a v piatok 27. septembra sa priestory Ekonomickej univerzity v
Bratislave od 09:00 do 18:00 opäť zaplnia jazykovými nadšencami, polyglotmi,
žiakmi, ako aj bežnými ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, ktorí si prídu vychutnať
bohatosť a pestrosť svetových jazykov a kultúr. Čo je na tom najlepšie? Vstup na
festival bude aj tento rok úplne bezplatný pre každého!
Prečo je tento ročník LingvaFestu výnimočný?
Rok 2019 bol vyhlásený Organizáciou Spojených Národov (OSN) za Medzinárodný rok
domorodých jazykov. Pri tejto príležitosti chce naše podujatie dať do popredia problematiku
ohrozenia a vymierania jazykov, no taktiež aj význam, ktorý svetové jazyky predstavujú pri
formovaní identity, kultúrnej histórie a tradícií, ako aj ich schopnosť zabezpečiť rozvoj či
dosiahnuť mier. LingvaFest’2019 sa taktiež koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov,
ktorý každoročne spadá na 26. septembra. Aj z týchto dôvodov sa náš festival rozhodlo
finančne podporiť Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre preklad ako hlavný partner
programu.
Čo je cieľom festivalu?
• Predstaviť Slovákom pestrosť a bohatosť cudzích jazykov a kultúr z celého sveta
• Inšpirovať ľudí a zvýšiť u nich záujem a motiváciu učiť sa cudzie jazyky
• Zdôrazniť dôležitosť znalosti cudzích jazykov v dnešnom svete
• Poskytnúť priestor na ďalšiu spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a ľuďmi, ktorí pracujú

priamo s jazykmi
Čo konkrétne Vás na LingvaFeste čaká?
• Prednášky – hlavná náplň programu sú prednášky, ktorých obsahom bude množstvo
tipov a rád, ako sa učiť cudzie jazyky rýchlejšie a efektívnejšie. Budú tu predstavené
najnovšie metódy učenia sa jazykov, ako aj konkrétne tipy ľudí, ktorí sa dané jazyky učili.
Nie všetky prednášky sa ale priamo týkajú jazykov, no niektoré sú zamerané na rôzne
krajiny a ich kultúru.
• Jazykové rýchlokurzy – priamo na mieste budete mať možnosť naučiť sa niečo povedať
až v 24 rôznych jazykoch. Na výber budú svetovo známe jazyky, ako španielčina, nemčina,
alebo japončina, no zastúpené budú aj menšinové jazyky, napríklad čuvaština (jazyk
používaný v Európskej časti Ruska), rómčina, či gruzínčina. Najviac „exotiky“ však môžete
zažiť s umelo vytvorenými jazykmi, ako sú esperanto, toki pona, či medzislovančina.
• Tvorivé dielne – LingvaFest’2019 poskytne priestor aj pre iné náučné workshopy, ktoré
sa sústreďujú na odovzdávanie vedomostí praxou, nie teóriou. O rozlúštenie starovekých
egyptských hieroglyfov sa postará Dušan Magdolen a do tajov slovenského posunkového
jazyka nás zasvätí Roman Vojtechovský.
• Kultúrny program – súčasťou festivalu budú taktiež aj prezentácie kultúrnych
predstavení z celého sveta. Budete sa teda môcť pokochať napríklad tradičnými
indonézskymi tancami, či koncertom v štýle a cappella v podaní skupiny Ulyana z Ruska.
Počas LingvaFestu bude prebiehať aj zaujímavá výstava o nehmotnom kultúrnom
dedičstve Slovenska.
• Vystavovatelia – jazykové inštitúcie, vydavateľstvá, či iné organizácie budú počas oboch
dní festivalu prítomné s nádielkou produktov, materiálov, či ponúk pre ľudí, ktorí sa o jazyky
zaujímajú a chcú si s nimi prehĺbiť kontakt.
Čo by ste si na LingvaFeste nemali nechať ujsť?
Na festival prijali pozvanie aj viaceré známe slovenské a zahraničné osobnosti. Budú tu
mať zastúpenie spisovatelia Jozef Banáš so svojou prednáškou „Jazyky, cestovanie,
spoznávanie iných kultúr a krajín“ a Daniel Hevier, ktorého workshop „Slovenčina – cudzí
jazyk?“ ukáže, že najdôležitejším jazykom pre prekladateľov je slovenčina. Až tri prednášky
odprezentuje slovenská polyglotka Lýdia Machová z Jazykového mentoringu, ktorá ovláda
až 9 jazykov a je tiež prvá Slovenka, ktorá v New Yorku prednášala na konferencii TED.
Môžete sa taktiež tešiť na diplomovaného slovanského lingvistu a teológa Andreja
„Rastislava“ Lisjaka a jeho prednášku o tom, ako sa učiť slovanské jazyky rýchlo o
efektívne. Pozvanie na náš festival prijal aj bývalý slovenský diplomat Jozef Reinvart, ktorý
vo svojej diskusii prednesie problematiku potreby zmeny súčasnej jazykovej politiky EÚ,

ako aj skúsený írsky diplomat Dr Seán Ó Riain s jeho rýchlokurzom írčiny. V rámci
kultúrneho programu sa nám predstaví známy raper Suvereno s jeho výchovnovzdelávacím koncertom.
Pre koho je festival určený?
Účasť na podujatí LingvaFest’219 je vhodná úplne pre každého bez ohľadu na to, či sa
človek aktívne venuje jazykom, alebo nie. Prídu si tu na svoje tak polygloti, ako aj ľudia,
ktorým chýba motivácia učiť sa jazyky, alebo tí, ktorí nevedia ako začať, či len hľadajú
inšpiráciu.
Viac informácií o podujatí LingvaFest'2019 nájdete na našej stránke alebo na našich
sociálnych sieťach.
Naša stránka: https://www.lingvafest.sk/sk/
Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/412978175984522/
Instagram: https://www.instagram.com/lingvafest/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lingvafest/
Promočné video z minulého (prvého) ročníka festivalu:
https://www.youtube.com/watch?v=7jHy3aKkmMc&t=5s
Nad podujatím prebrali záštitu:
• Slovenská komisia pre UNESCO
• Martina Lubyová – ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
• Ferdinand Daňo – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
• Juraj Droba – predseda Bratislavského samosprávneho kraja
• Matúš Vallo – primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
• Ľudovít Hajduk – riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu
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O organizátorovi:
Medzinárodné občianske združenie Edukácia@Internet so sídlom v Partizánskom, ktoré
organizuje podujatie LingvaFest'2019, stojí aj za viacerými úspešnými bezplatnými portálmi
na učenie sa jazykov – vytvorilo a prevádzkuje napríklad stránku slovake.eu, prvý bezplatný
mnohojazyčný online kurz slovenčiny pre cudzincov. Úspešne funguje aj podobný kurz
nemeckého jazyka deutsch.info alebo češtiny mluvtecesky.net aj ruštiny russky.info alebo
esperanta lernu.net a pripravuje sa portál na výučbu poľštiny polski.info. Väčšinu
vzdelávacích webov podporila Európska komisia cez program Erasmus+.
Kontakt na organizátora podujatia:

Peter Baláž
Koordinátor E@I
+421 902 203 369
peter.balaz@lingvafest.sk

S pozdravom,

