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Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 – častni naslov »ambasadorka 
slovenskega jezika, literature in kulture« na Kitajskem – Metki Lokar – 
slovenski lektorici/učiteljici na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški 
univerzi za tuje študije – v zahvalo za večletno poučevanje/posredovanje/širjenje 
slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem, vzpostavljanje slovensko-
kitajskih jezikovno-književnih stikov oz. mednarodno kulturnopovezovalno delo  
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Metka Lokar, slovenistka in umetnostna zgodovinarka. Leta 1997 je na ljubljanski FF 

diplomirala iz sodobne slovenske književnosti in sodobne likovne umetnosti, oboje pa leta 

2006 povezala v magistrskem delu o konkretni in vizualni poeziji. Leta 1998 se je zaposlila 

na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF Univerze v Ljubljani in delala na 

področju založniške dejavnosti. Med 2009 in 2013 je bila zaposlena na Inštitutu za 

slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer se je pretežno ukvarjala z 

raziskovanjem etnično-migracijskih dinamik v prostoru nekdanje Jugoslavije ter 

medkulturnih odnosov. Nekaj časa je živela na Kosovu. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU v 

okviru primerjalnega študija idej in kultur pripravlja doktorat na temo »chinoiserie« – 

zahodne interpretacije in imitacije kitajske umetniške tradicije. – Od leta 2013 živi na 

Kitajskem in v okviru lektorata Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik že šesto 

leto poučuje slovenščino na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški 

univerzi za tuje študije, tj. eni osrednjih in tudi najstarejših kitajskih jezikoslovnih 

univerz (znani tudi kot zibelki kitajske diplomacije), kjer je slovenščina od leta 

2018/2019 s prvo generacijo oz. deseterico redno vpisanih študentov že 

redni/dodiplomski študij, skoraj desetletje poprej pa je bila izbirni predmet (slovenski 

jezik in kultura na začetni in dveh nadaljevalnih ravneh za kitajske študente 2., 3. in 4. 

letnikov različnih študijskih smeri na univerzi). Med njenimi študenti slovenščine so mdr. 

tudi takšni, kot je Yuan Fan, ki si je za diplomsko nalogo izbrala Srečka Kosovela in zato v 

kitajščino odlično prevedla Kosovelovo zbirko Integrali '26, ki je leta 2017 izšla tudi 
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knjižno. – Slovenska lektorica/učiteljica Metka Lokar je nedvomno zaslužna, da je v 

zadnjih letih več generacij njenih študentov na pekinški univerzi več kot samo slišalo za 

slovenski besedni zaklad in mdr. usvajalo njegov črkovni zapis (v naši pisavi s šumevci s 

strešicami) ter slovenske slovnične sklanjatve (ki jih kitajščina nima); spoznavalo 

Trubarja, Prešerna, Cankarja, Kosovela, Šalamuna idr. slovenske književnike; slišalo za 

Kekca in Triglav oz. Slovenijo sploh. Poučevanje, navduševanje, tkanje in ohranjanje 

spoznavanja in razumevanja slovenskega jezika v nesamoumevnem zanimanju kitajskega 

sveta nedvomno zahteva od slovenske učiteljice svojevrstno vztrajnost, pogum, 

pronicljivost, znanje in ljubezen do popolnoma različnih jezikov, literatur in kultur 

najmanj dveh narodov.           
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Ambasador SKJ, bron, akad. kipar Jurij Smole 
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada ambasadorjem slovenske književnosti in jezika, 
podeljevana (na pobudo pesnika Iva Stropnika, mdr. študenta T. P.) od leta 2004 na mednarodnem 
književnem srečanju v Velenju (Herbersteinsko/Lirikonfest), je osrednja slovenska zahvala (za 
trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književnem povezovanju 
oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika v tujini) tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma 
dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta 
Pretnarja svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in 
slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven 
Republike Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski 
literaturi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje 
in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem novejše slovenske umetniške literature, 
spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, 
uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi ipd.). Z MPN oz. častnim 
naslovom ASKJ mdr. izkazujemo priznanje pomembnemu delu zaslužnejših slovenskih 
lektorjev na lektoratih slovenskega jezika po svetu ter učiteljev slovenščine v narodno 
manjšinskih, izseljenskih, migracijskih, večkulturnih, diplomatskih idr. interesnih okoljih. – 
Izborna merila vrednotijo vsa področja književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s 
katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske literature in 
jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez 
državljanstva).  
  
 Partnerska organizatorja nagrade oz. podelitve častnega ambasadorskega naslova sta 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija in književna asociacija Velenika pod večletnim glavnim 
pokroviteljstvom Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. – S 
sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja).   
 
 Dobitniki mednarodne Pretnarjeve nagrade (2004–2019) – ambasadorji slovenske 
književnosti in jezika: 2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija); 2005 – František Benhart (Češka); 
2006 – Gančo Savov (Bolgarija); 2007 – Božena Tokarz in Emil Tokarz (Poljska); 2008 – Kari 
Klemelä (Finska); 2009 – Matjaž Kmecl (SLO) in Andrej Rozman (SLO); 2010 – Nadežda 
Starikova (Rusija); 2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija); 2012 – Evgen Bavčar 
(SLO/Francija) in Orsolya Gállos (Madžarska); 2013 – Nikollë Berishaj (Albanija); 2014 – 
Zdravko Kecman (R. Srbska); 2015 – Karol Chmel (Slovaška); 2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška), 
2017 – Joanna Pomorska (Poljska), 2018 – Peter Kuhar (SLO/Češka) in Lenka Kuhar 
Daňhelová (Češka), 2019 – Metka Lokar (SLO/Kitajska) … 
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Metka Lokar                

BITI DALEČ, BLIZU IN »NEKJE VMES«  
 
 Nabralo se je v teh letih, kar sem na Kitajskem, sijajnih vtisov in doživetij ... Kako 
naj opišem deželo, ki ostaja neulovljiva in skrivnostna, čeprav se o njej, sploh zadnje čase, 
toliko piše in govori? Ki ni tako zelo daleč, kot se zdi na prvi pogled? So deli našega 
preljubega planeta, ki so še bolj oddaljeni, a se nam vseeno zdi, da so nam bližje, nekako 
bolj domači, čeprav si ne znamo prav razložiti, zakaj. Kaj naj povem o poučevanju 
slovenščine tu čez, ki naj bi bilo nekaj precej nenavadnega, celo romantičnega, a to v 
resnici ni? In kaj o biti in delovati »nekje vmes«, med domovino in tujino, med dvema 
kulturama, o biti tu in tam in hkrati nikjer – tam, kjer čuda sodobne tehnike ne zmorejo 
več dovolj dobro premagovati razdalj in zato včasih boleče zareže v srce celo čisto pravo 
domotožje? 
 Pišem o tem, kako je tu vse drugačno in kako smo mi, waiguoren, tujci, tu še vedno 
posebni. In brišem, ker se mi v hipu zazdi, da nič od tega ni res. Vsaj ne povsem. Spomini 
na moje prvo srečanje s Kitajsko bledijo in moj pogled je vajen razlik, verjetno tako zelo, 
da jih preprosto ne zaznava več. A nekaj je v tem, mora biti! Prišla sem za eno leto in to 
leto vztrajno podaljšujem, ker mi bivanje in delo tukaj še vedno predstavljata izziv. Ker 
nista kot doma. Ker mi izzivov v življenju ni nikoli dovolj. Delam nekaj, za kar si nikoli ne 
bi mislila, da bom. Za kar ne bi mogla verjeti, da mi bo prineslo tolikšno izpolnitev, kot mi 
jo je. In to nekje, do kamor prej niti v sanjah nisem prišla, čeprav mi tujina ni bila povsem 
tuja in misel nanjo ne mrzka. 
 Kitajska se v zadnjem desetletju odpira bolj kot kdajkoli prej in v izhodišče svojega 
povezovanja s svetom, predvsem usmerjenega v gospodarstvo, postavlja nekaj povsem 
drugega, kot bi pričakovali. Z vzpostavljanjem nove Svilne ceste – omenjam, ker se dotika 
tudi Slovenije – kliče iz pozabe tisočletne modrosti stare, starodavne Svilne ceste. Če so 
nekdaj trgovci na svojih popotovanjih z vzhoda na zahod in z zahoda na vzhod hoteli 
uspešno trgovati, so se morali učiti in naučiti jezikov kultur, s katerimi so se srečevali. In 
če so se tem kulturam hoteli res približati, so jim morali dati del sebe.  
 Tako je tudi danes, le z eno bistveno razliko: če je bilo izmenjevanje znanja in idej 
med različnimi kulturami ob Svilni cesti nekdaj bolj ali manj spontano, je danes skrbno 
premišljeno in se v okviru načrta, ki si ga je v teh okvirih zastavila Kitajska, začenja s 
povezovanjem in sodelovanjem na področju znanosti, izobraževanja in kulture v 
najširšem pomenu besede. S pospešenim učenjem jezikov. S spodbujanjem pristnih 
človeških stikov. Z brisanjem stereotipov in razbijanjem predsodkov. S tkanjem trdnih 
prijateljskih vezi. Tako ne samo v okviru nove Svilne ceste, ampak nasploh v 
vzpostavljanju diplomatskih odnosov z različnimi državami po svetu, tudi s Slovenijo. 
 Podatek, da Pekinška univerza za tuje študije, ki je prva na Kitajskem odprla 
slovenistični oddelek, danes poučuje že skorajda stotnijo jezikov z vseh koncev sveta, zato 
ni presenetljiv. Prav tako ne podatek, da je med njimi skoraj že deset let tudi slovenščina. 
Slovenistike na tem koncu sveta zadnje čase rastejo skoraj kot gobe po dežju in bodo še. 
Vsaj tako je videti. Skoraj vsako leto se odpre kakšen nov program, na treh univerzah smo 
že, delujoči različno, a vsi z eno in isto nalogo – naučiti kitajske študente slovensko, jim 
približati Slovenijo in slovensko kulturo, ob tem pa čim bolje spoznati in spoštovati 
njihovo.  
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 Kako to naredimo, je odvisno od marsičesa – od vrste programa, pričakovanj 
univerze gostiteljice, od študentov, predvsem pa od nas, lektorjev, učiteljev, ki bi se morali 
zavedati, da moramo svoj jezik in z njim kulturo v tujino posredovati rahločutno, pozorno, 
s premislekom, predvsem kar se da odgovorno. Na Kitajskem ali kje drugje po svetu, 
vseeno je, saj naši študentje brez izjeme vanju vstopajo s prvo naučeno slovensko besedo 
in ob prvem srečanju z nami.  
 Ne glede na to, kje v tujini smo, skupaj s študenti premagujemo razdalje. Razbiramo 
simbole in njihove pomene, kot jih poznamo iz svojih kultur. Iščemo razlike in v razlikah 
podobnosti. Zbiramo besede, iz njih sestavljamo povedi, iz povedi besedila. Grizemo 
slovnična pravila. Govorimo o zgodovini, o sedanjosti, o vzorcih, ki jih živimo, 
prelistavamo novice, gledamo filme, se gremo gledališče, poslušamo glasbo, beremo 
prozo, poezijo, razčlenjujemo, vzporejamo, kar je sploh pomembno, in skušamo razumeti, 
ujeti bistvo. Vse to, da bi se čim bolje spoznali.  
 Ob tem je prav, da se kot posredniki slovenskega jezika, literature in kulture v tujini 
kdaj pa kdaj postavimo pred ogledalo, ki nam ga nastavlja okolica, in se – od zunaj – 
zazremo vase. Le tako lahko daleč od doma ohranimo (samo)kritičnost in primerno 
distanco do tega, kar predstavljamo. Zategnemo vajeti zanosu, če podivja v navalu čustev 
– sreče in ponosa na eni ali pa melanholije na drugi strani. Kot tak nam pri delu ni najboljši 
prijatelj, saj briše prepotrebno objektivnost, če nam vendarle kdaj pomaga pri izbiri 
gradiva in poudarkih, ki se nam zdijo pravi, pa ni nič narobe. Ker to pomeni, da delamo 
pošteno in s srcem. 
 

Metka Lokar, 2019 © UVKF, Rp. Lirikon21 (2019) 

 

                 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Flag_of_Slovenia.svg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg

