ZAŽIVEL JE NOV SPLETNI SLOVAR POUN KUFR
Želja po ohranitvi narečja notranjske pokrajine je botrovala združitvi organizacij in društev s področja občin
Cerknica, Bloke in Loška dolina (Las Notranjska). Povezali smo se Zavod za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine Jezerski hram, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Društvo dolomitne lutke in Zavod Oron.
Zasnovali smo projektno idejo vzpostavitve spletnega slovarja narečnih izrazov območja Las Notranjska,
ki smo ga poimenovali POUN KUFR. V začetku leta 2022 smo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev spletnega
slovarja narečnih izrazov. Izraze smo zbrali po celotnem območju Notranjske preko študijo pisnih virov,
osebnih razgovorov, izvedi smo natečaj zbiranja narečnih besed za osnovnošolce in tako skušali na različne
načine zbrati čim več narečnih izrazov. Ob tem smo za izhodišče vseh aktivnosti izpostavili element
medgeneracijskega sodelovanja, kar je v primeru tovrstnih tematik še toliko bolj pomembno in dragoceno.

POUNKUFR.SI
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknice je na spletnem naslovu https://pounkufr.si/ zagotovila interaktivno
spletno mesto, kjer se zbirajo izrazi. Pri nastajanju in snovanju slovarja so nam bili neprecenljiva pomoč
napotki in nasveti dr. Jožice Škofic, vodje Dialektološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana
Ramovša, za slovnični del pa skrbi, domačinka iz Loške doline, univ. dipl. slov. Silvija Strle. Slovar je
zasnovan na način, da posamezen izraz pojasni na več nivojih, hitra, daljša, slikovna razlaga, ponekod tudi
avdio in video zapis. Fotografije prispevajo različni avtorji, ki so s kratico imena in priimka navedeni pod
posamezno fotografijo. Avdio in videoposnetke ureja Zavod ORON. Spletna oblika omogoča nenehno
nadgrajevanje in dodajanje izrazov. Gumb »Prispevaj nov izraz« omogoča, da tudi vi, naši bralci, aktivno
sodelujete pri polnjenju kufra z narečnimi izrazi območja občin Cerknica, Bloke in Loška dolina.
Pomembno je, da se kot Notranjci zavedamo posebnosti našega narečja, jih spoštujemo in ohranjamo.
Narečni izrazi zaradi sprememb v družbi hitro izginjajo zato je vsak zapisan izraz še toliko bolj dragocen.
Vabimo vas k spremljanju projektnih aktivnosti in udeležbi na dogodkih v okviru projekta Poun kufr.
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