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Predstavitev avtoric in avtorjev

Dr. Ivan Bernik je profesor sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer 
poleg nekaterih splošnih socioloških predmetov predava tudi sociologijo spolnosti. Njegovi pogla
vitni raziskovalni področji sta sociologija družbenih sprememb (zlasti političnih in kulturnih) ter 
sociologija spolnosti. Kot raziskovalec in predavatelj je gostoval na nekaterih nemških in britanskih 
univerzah. V tekočem mandatu je podpredsednik Slovenskega sociološkega društva.   

ivan.bernik@fdv.uni-lj.si

Dr. Aleksander Bjelčevič je predavatelj slovenske književnosti na Oddelku za slovenistiko 
ljubljanske Filozofske fakultete. Študiral je slovenistiko in filozofijo, ukvarja se z verzologijo, starej
šo versko književnostjo in filozofijo književnosti.

aleksander.bjelcevic@guest.arnes.si

Dr. Ina Ferbežar se praktično in teoretično ukvarja s področjem slovenščine kot drugega in 
tujega jezika in je avtorica ter soavtorica različnih učbenikov in priročnikov. Raziskovalno se ukvar
ja z jezikovnim testiranjem, še posebej testiranjem slovenščine kot neprvega jezika, vmesnim 
jezikom, razumevanjem in razumljivostjo besedil.

Ina.Ferbezar@ff.uni-lj.si

Mateja Forte je bila rojena 29. 7. 1987 v Postojni in je univerzitetna diplomirana slovenistka 
(UP–FHŠ). Svojo podiplomsko izobrazbo nadaljuje na doktorskem študiju iste smeri. Njeno razisko
valno področje je sociolingvistika, nadgrajena s področjem uporabnega jezikoslovja. Ukvarja se z 
raziskovanjem jezikovne sporazumevalne zmožnosti in njenega razvoja pri ljudeh s posebnimi potre
bami, natančneje slepih in slabovidnih, med katere sodi tudi sama, saj je od rojstva slabovidna.

mateja.forte@gmail.com

Ranka Ivelja je novinarka in kolumnistka časnika Dnevnik ter predsednica Novinarskega 
častnega razsodišča, skupnega organa Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev 
Slovenije. Piše o izobraževalnih temah, polpretekli zgodovini, človekovih pravicah, feminizmu, 
religiji in verskih skupnostih, zlasti o največji – katoliški cerkvi.   

Ranka.Ivelja@dnevnik.si

Dr. Alenka Jovanovski je po doktoratu o estetskem in mističnem izkustvu na primerjalni knji
ževnosti do 2011 sodelovala z Oddelkom za primerjalno književnost in literarno teorijo Univerze v 
Ljubljani ter s Fakulteto za slovenistiko Univerze v Novi Gorici. V kritikah (Stritarjeva nagrada 2004) 
in esejih obravnava sodobno slovensko poezijo (Jure Detela, Miklavž Komelj, Taja Kramberger).  
K dvojezični antologiji Šestnajst slovenskih pesnic (2011) je prispevala esej Reinvencija ženske 



129

Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

poezije: tukaj in zdaj. Prevaja sodobno italijansko književnost (Pavese, Calvino, Milani). Izdala je 
pesniško zbirko Hlače za Džija (2012).

alenka.jovanovski@gmail.com; alenka.jovanovski@guest.arnes.si

Dr. Friderik Klampfer je izredni profesor za filozofijo na Oddelku za filozofijo Filozofske fakul
tete v Mariboru. Predava filozofsko, medijsko in medicinsko etiko ter socialno in politično filozofijo. 
Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja etike in širše praktične filozofije ter 
treh monografij: Etiški pojmovnik za mlade (2003), Telovadnica za možgane: uvod v kritično 
mišljenje (2008, skupaj z Janezom Bregantom in Smiljano Gartner) ter Cena življenja: razprave iz 
boetike (2010).

friderik.klampfer@um.si 

Dr. Irena Klavs je zdravnica in epidemiologinja, ki na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) 
usklajuje raziskovanje in epidemiološko spremljanje okužbe s HIV, drugih spolno prenosljivih 
okužb in bolnišničnih okužb. Je članica Strokovnega sveta IVZ, Komisije za aids in Komisije za 
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb pri Ministrstvu za zdravje ter članica Foruma 
svetovalcev direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (European 
Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) v Stokholmu. Leta 2003 je doktorirala na 
Londonski šoli za higieno in tropsko medicino, Univerze v Londonu, z disertacijo z naslovom 
Nacionalna raziskava spolnega vedenja in okužb z bakterijo Chlamydia trachomatis v Sloveniji.

Irena.Klavs@ivz-rs.si 

Dr. Erika Kržišnik je redna profesorica na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v 
Ljubljani, kot jezikoslovka se znanstveno in strokovno ukvarja s področjem frazeologije, posebej 
slovenske frazeologije; poleg tega še s kognitivno semantiko, zvrstnostnimi in normativnimi vpra
šanji slovenskega jezika, deloma tudi z raziskovanjem slovenščine kot drugega oziroma tujega 
jezika. Ves čas spremlja dogajanja v jezikoslovju in slovenistiki in vanje aktivno posega s svojimi 
strokovnimi ocenami – tako v strokovnem kot poljudnem tisku.

erika.krzisnik@ff.uni-lj.si

Dr. Mirjana Nastran Ule je redna profesorica za socialno psihologijo ter predstojnica Centra 
za socialno psihologijo (www.csp.fdv.si) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 
Raziskovalno se ukvarja z analizami identitet in socialnih odnosov, vrednot, komuniciranja, študi
jami mladine, odraščanja in življenjskega poteka, ženskimi študijami, študijami predsodkov in 
diskriminacije. Poleg številnih znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah je obja
vila vrsto znanstvenih monografij, med katerimi so pomembnejše: Od krize psihologije h kritični 
psihologiji (1986), Mladina in ideologija (1988), Temelji socialne psihologije (1994, 1997, 
2000, 2004), Psihologija vsakdanjega življenja (1993), Predsodki in diskriminacije (1999), 
Pri(e)hodnost mladine (v soavtorstvu; 1995), Mladina v devetdesetih (ur.; 1996), Youth in 
Slovenija, New Perspectives from the Nineties (ur.; 1998), Socialna ranljivost mladih (v soav
torstvu; 2000), Sodobne identitete (2000), Spregledana razmerja; o družbenih vidikih sodob-
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ne medicine (2003), Mladi, družina, starševstvo (2003), Psihologija komuniciranja (2005), Za 
vedno mladi? Socialna psihologija odraščanja (2008), Socialna psihologija. Analitičen pristop 
k življenju v družbi (2009).

mirjana.ule@fdv.uni-lj.si

Dr. Urška Perenič  je diplomirala iz slovenistike in germanistike na ljubljanski Filozofski fakul
teti in nadaljevala z doktorskim študijem literarne vede. Je docentka za slovensko književnost na 
Oddelku za slovenistiko v Ljubljani. Njeno glavno raziskovalno področje je empirična literarna 
znanost (ELZ), iz katere je doktorirala, napisala več razprav v domačih in tujih znanstvenih revijah 
in tudi znanstveno monografijo (2010). Med drugim je predavala na Znanstvenem inštitutu na 
Dunaju, Karlovi univerzi v Pragi, se udeležila 42. konference združenj Association for Slavic, East 
European, Eurasian Studies in Society for Slovene Studies, ki je potekala v Los Angelesu (CA).  
V zimskem semestru študijskega leta 2012/13 je bila gostujoča profesorica na Inštitutu za slavisti
ko Univerze na Dunaju. Odzvala se je sodelovanju pri projektu Encyclopedia of Romantic Natio
nalism in Europe (ERNiE), ki ga na Nizozemskem vodi Joep Leerssen. Veliko energije trenutno 
namenja raziskovalnemu projektu Prostor slovenske literarne kulture: Literarna zgodovina in pro
storska analiza z geografskim informacijskim sistemom ter žiriranju v kresnikovi komisiji za najbolj
ši slovenski roman leta, ki bo razglašen 23. junija na ljubljanskem Rožniku.

Urska.Perenic@ff.uni-lj.si

Damjan Popič je asistent na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Pri svo
jem znanstvenoraziskovalnem delu se ukvarja s standardizacijo, normativnostjo in rabo, zlasti v 
povezavi z uporabniku prijaznimi jezikovnimi tehnologijami in korpusnim jezikoslovjem. V okviru 
svoje doktorske raziskave pripravlja korpus lektorskih popravkov, ki bo objektivni prikaz tako napak 
slovenskega pisanja kot tudi invazivnosti lektorskih praks v slovenskem okolju.

Damjan.Popic@ff.uni-lj.si

Dr. Božo Repe je bil rojen leta 1956 v Spodnjih Gorjah pri Bledu. Je redni profesor za sodob
no slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so sodob
na slovenska, južnoslovanska in srednjeevropska zgodovina. Ukvarja se tudi z vprašanji pouka 
zgodovine v šoli. Je avtor ali soavtor številnih knjig in učbenikov, med njimi Obračun s Perspektivami 
(1990), »Liberalizem« v Sloveniji (1992), The Repluralization of Slovenia in the 1980s (soavtor, 
2000), Slovenci v osemdesetih letih (2001), Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije 
(2002), Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (tri knjige, 2002–2004), Oris sodobne 
obče in slovenske zgodovine (soavtor, 2003), Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma 
(2003), Sodobna zgodovina (2005), Prelom. Svet in Slovenci 1914–1918 (soavtor, 2005; obja
vljeno tudi v ruščini), Kriza. Svet in Slovenci od konca prve svetovne vojne do srede tridesetih let 
(soavtor, 2008), Resistance, Suffering, Hope. The Slovene partisan Movement 1941–1945 
(soavtor in sourednik, 2008), Pred časom. Portret Staneta Kavčiča (soavtor, 2009), O feldmarša-
lu Svetozarju Boroeviću de Bojni (soavtor, 2010; ruska izdaja 2012).

bozo.repe@guest.arnes.si
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Lidija Rezoničnik je leta 2010 diplomirala iz poljščine in nemščine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Trenutno je vpisana v tretji letnik doktorskega študija na Oddelku za slavistiko, kjer pri
pravlja doktorsko disertacijo z naslovom Poljski in slovenski literarni kanon obdobja modernizma 
v filmski adaptaciji. Od študijskega leta 2012/13 je vpisana tudi na zaporedni študij slovenščine 
in primerjalne književnosti. Poleg študija se ukvarja s prevajanjem in poučevanjem. Svoje prevode 
je objavila v revijah Vpogledi, Poetikon in Apokalipsa, prispevala je članke za Kinotečnik in 
Airbeletrino.  

lidija.rezonicnik@gmail.com

Dr. Branislava Vičar je docentka za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književ
nosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Magistrirala je iz zgodovine slovenskega knjižnega 
jezika in doktorirala iz analize diskurza, nato pa svoje raziskovalno delo usmerila na kritično analizo 
diskurza. Področja njenega raziskovanja so kritična analiza diskurza z usmerjenostjo na družbeno 
pravičnost, kritična animalistika in feministična lingvistika. 

branislava.vicar@um.si

Dr. Alojzija Zupan Sosič, redna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovenisti
ko Filozofske fakultete v Ljubljani, je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz slovenščine, 
srbohrvaščine ter primerjalne književnosti in literarne teorije. Objavila je veliko člankov v Sloveniji in 
tujini ter pet knjig: srednješolska učbenika (v soavtorstvu) Branja 3 in Branja 4, tri monografije, 
Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Robovi mreže, robovi jaza: sodobni 
slovenski roman in Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, ter prvo antologijo sloven
ske erotične poezije V tebi se razraščam. Uredila je simpozijski zbornik Obdobja 29 z naslovom 
Sodobna slovenska književnost (1980–2010) in antologijo Antologija sodobne slovenske literatu-
re (s souredniki). Področja njenega znanstvenega raziskovanja so: sodobni slovenski roman, sloven
ska ljubezenska in erotična književnost, teorija pripovedi ter teorija spolov in spolne identitete.

alojzija.zupan-sosic@guest.arnes.si 


