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Vodnik po programu 
50. seminarja slovenskega jezika,  
literature in kulture 
(30. 6.–11. 7. 2014)

Urnik
Nedelja, 29. 6.

16.00 – 23.00 Prijava udeležencev: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A

Ponedeljek, 30. 6.

Začetne in nadaljevalne skupine Izpopolnjevalne skupine

9.00 –10.30

Ustno testiranje 

Lektorske vaje

10.30 –10.45 Odmor

10.45 –12.15 Lektorske vaje

12.15 –12.30 Odmor

12.30 –13.30
Otvoritev seminarja na FF, predavalnica 34: Pozdravni nagovori, predstavitev 
programa in ekipe ter razvrstitev udeležencev v skupine

13.30 –14.30 Lektorske vaje Prosto

14.30 –18.30 Prosto

18.30 –21.30
DDIC, stavba A: Spoznavno popoldne s pevsko in plesno delavnico ter športnimi 
dejavnostmi

FF – Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana; DDIC – Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A, 
Ljubljana



32

 
9.00 –10.30

O
d

m
o

r 
(1

0
.3

0
 –

1
0

.4
5

)

10.45 –12.15

O
d

m
o

r 
(1

2
.1

5
 –

1
3

.3
0

)

13.30 –15.00 13.30 –14.10  

 
*Lektorske  

vaje

*Vaje iz konverzacije/
lektorske vaje/
fonetične vaje

Začetne skupine
**Nadaljevalne  

in izpopolnjevalne  
skupine

Spremljevalni program

Torek, 
1. 7.

Vse skupine Fonetične vaje
Jezikoslovna izpopolnjevalna 
skupina

Konverzacija oz. lektorat
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 3

Konverzacija s študenti
Začetni skupini 1 in 2

Predavanje
13.30 –14.10 Marko Stabej:  
Iz preteklih prihodnosti slovenščine 
v sedanjost

14.30 –17.00, FF, predavalnica 2: Mednarodna konferenca  
ob 50-letnici seminarja Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu

14.30 –14.50 Ada Vidovič Muha, Ljubljana, Slovenija: Nastanek 
Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture – čas spremembe 
jezikoslovnega koncepta
14.50 –15.05 Bożena Tokarz, Katovice, Emil Tokarz,  
Bielsko-Biała, Poljska: Doživeti slovenskost
15.05 –15.20 Bożena Ostromęcka-Frączak, Katarzyna 
Bednarska, Lodž, Poljska: Slovenistika na Univerzi v Lodžu
15.20 –15.35 Tina Jugović, Katovice, Mateja Gojkošek, Lodž, 
Jasmina Šuler Galos, Varšava, Poljska: Študij slovenščine  
na Poljskem z vidika študentov

15.35 –16.00 Diskusija 

16.00 –16.15 Andrej Leben, Gradec, Avstrija: Prihodnost 
slovenistike na Univerzi v Gradcu 
16.15 –16.30 Marija Bajzek Lukač, Budimpešta, Madžarska: 
Priložnosti za slovenščino na Madžarskem
16.30 –16.45 Ivana Latković, Zagreb, Hrvaška: Kako premostiti 
vrzel med znanostjo in trgom ali o dodani vrednosti študija (zagrebške) 
slovenistike

16.45 –17.00 Diskusija

19.00 –22.00, Ljubljanski grad: Slovesnost ob začetku prireditve in 
slavnostna akademija ob jubilejnem 50. seminarju 

*Razmerje med urami za lektorske vaje (2–3 šolske ure dnevno) in vaje iz konverzacije (1–2 šolski uri dnevno) uskladijo lektorji. 
Vaje iz fonetike za nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine (2 šolski uri vsaka skupina) bodo potekale po razporedu v tabeli.
**Vsa predavanja bodo v predavalnici 34, izbirna tečaja v drugem tednu pa v predavalnicah 2 in 34. FF – Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
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*Lektorske  

vaje

*Vaje iz konverzacije/
lektorske vaje/
fonetične vaje

Začetne skupine
**Nadaljevalne  

in izpopolnjevalne  
skupine

Spremljevalni program

Sreda, 
2. 7.

 Vse skupine Fonetične vaje
Literarna izpopolnjevalna  
skupina

Konverzacija oz. lektorat
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 3

Konverzacija s študenti
Začetni skupini 1 in 2

Predavanje
13.30–14.10 Miran Hladnik: 
Perspektive slovenske literarne 
zgodovine

14.30 –17.10, FF, predavalnica 2: Mednarodna konferenca  
ob 50-letnici seminarja Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu

14.30 –14.45 Maja Đukanović, Beograd, Srbija: Slovenščina  
v Srbiji: preteklost, sedanjost in prihodnost
14.45 –15.00 Lidija Arizankovska, Skopje, Makedonija: 
Slovenistika na Univerzi v Skopju – aktualno stanje in pričakovanja  
v prihodnosti
15.00 –15.15 Maryana Klymets, Lvov, Ukrajina: Pot do 
slovenistike na katedri za slovansko filologijo na Univerzi Ivana 
Franka v Lvovu
15.15 –15.30 Anita Peti-Stantić, Zagreb, Hrvaška: Pravi in lažni 
slovenski in hrvaški prijatelji 

15.30 –15.50 Diskusija

15.50 –16.05 Timothy Pogačar, Bowling Green, ZDA: Revija 
Slovene Studies (ZDA)
16.05 –16.20 Maria Bidovec, Videm, Italija: Valvasor in prihodnost
16.20 –16.35 Anna Bodrova, Sankt Peterburg, Rusija: 
Nacionalizem proti kozmopolitizmu v slovenski literaturi
16.35 –16.50 Pauline Fournier, Pariz, Francija: Perspektive 
slovenske književnosti na spletu

16.50 –17.10 Diskusija

18.00 –19.30, FF, predavalnica 2: Okrogla miza Slovenska jezikovna 
prihodnost (Ina Ferbežar, Simon Krek, Anita Peti-Stantić, Andrej 
Rozman Roza, moderator Marko Stabej)

*Razmerje med urami za lektorske vaje (2–3 šolske ure dnevno) in vaje iz konverzacije (1–2 šolski uri dnevno) uskladijo lektorji. 
Vaje iz fonetike za nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine (2 šolski uri vsaka skupina) bodo potekale po razporedu v tabeli.
**Vsa predavanja bodo v predavalnici 34, izbirna tečaja v drugem tednu pa v predavalnicah 2 in 34. FF – Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana



76

 9.00 –10.30

O
d

m
o

r 
(1

0
.3

0
 –

1
0

.4
5

)

10.45 –12.15

O
d

m
o

r 
(1

2
.1

5
 –

1
3

.3
0

)

13.30 –15.00 13.30 –14.10/15.00  

 
*Lektorske  

vaje

*Vaje iz konverzacije/
lektorske vaje/
fonetične vaje

Začetne skupine
**Nadaljevalne  

in izpopolnjevalne  
skupine

Spremljevalni program

Četrtek, 
3. 7.

Vse skupine Fonetične vaje
Splošna izpopolnjevalna  
skupina

Konverzacija oz. lektorat
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 2

Konverzacija s študenti
Začetni skupini 1 in 3

Predavanji
13.30 –14.10 Andrej Rozman:  
Ali je slavistika v krizi in zakaj?
14.20 –15.00 Božidar Jezernik: 
»Glejmo nazaj, da vidimo naprej!«

19.30 –21.30, SNG Drama: Ogled gledališke predstave  
Boris, Milena, Radko

Petek,  
4. 7.

Vse skupine Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 1

Konverzacija oz. lektorat
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 2

Konverzacija s študenti
Začetni skupini 1 in 3

Predavanje
13.30 –14.10 Marko Jesenšek: 
Slovenščina kot učni jezik na 
slovenskih univerzah

18.00 –19.30, stopnice pred FF: Ogled Ljubljane – po izbiri:
– literarnozgodovinski (vodi Andrej Bartol)
– umetnostnozgodovinski (vodi Janez Koželj)

Sobota, 
5. 7.

7.30 –23.00, DDIC: Celodnevna ekskurzija v Vitanje in Prekmurje ter literarni večer  
s pomurskimi literarnimi ustvarjalci

Nedelja, 
6. 7.

20.00 –21.15, Stara Elektrarna: Ogled gledališke predstave društva Slavia Gent iz Belgije  
Dogodek v mestu Gogi (predstava v nizozemskem jeziku in s slovenskimi nadnapisi)

*Razmerje med urami za lektorske vaje (2–3 šolske ure dnevno) in vaje iz konverzacije (1–2 šolski uri dnevno) uskladijo lektorji. 
Vaje iz fonetike za nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine (2 šolski uri vsaka skupina) bodo potekale po razporedu v tabeli.
**Vsa predavanja bodo v predavalnici 34, izbirna tečaja v drugem tednu pa v predavalnicah 2 in 34.

FF – Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana; DDIC – Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A, 
Ljubljana; SNG Drama – Slovensko narodno gledališče Drama, Erjavčeva 1, Ljubljana
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*Lektorske  

vaje

*Vaje iz konverzacije/
lektorske vaje/
fonetične vaje

Začetne skupine
**Nadaljevalne  

in izpopolnjevalne  
skupine

Spremljevalni program

Ponedeljek, 
7. 7.

Vse skupine Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 2

Konverzacija oz. lektorat
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 1

Konverzacija s študenti
Začetni skupini 2 in 3

Predavanje
13.30 –14.10 Erika Kržišnik: Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku

Parada mladih
14.20 –14.40 Matej Meterc: Je prihodnost slovenskih antipregovorov (le) 
pregovorna?
14.40 –15.00 Manja Gorinšek: Otroški jezik in ohranjanje slovenskega 
kulturnega izročila na Koroškem
15.00 –15.20 Nejc Robida: Sinteza govora in Govorec 3

15.20 –15.45 Diskusija

17.00 –19.30, stopnice pred 
FF: Sprehod na Rožnik in 
ogled spominske sobe Ivana 
Cankarja

Torek, 
8. 7.

Vse skupine Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 3

Konverzacija oz. lektorat
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 1

Konverzacija s študenti
Začetni skupini 2 in 3

Predavanje
13.30 –14.10 Ksenija Vidmar Horvat: Kozmopolitska kultura in slovenska 
literatura: prispevek majhne nacije k svetovni dediščini prihodnosti

Izbirna tečaja
14.30 –16.00 Nataša Logar: Jezikovni viri na klik in dotik
14.30 –16.00 Milena Mileva Blažić: Slovenske pravljice v evropskem 
kontekstu

19.30 –21.30, Kino Komuna: 
Ogled slovenskega filma 
Razredni sovražnik 

Sreda, 
9. 7.

Vse skupine Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 4

Konverzacija oz. lektorat
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetne skupine 1, 2 in 3

ali

Konverzacija s študenti
Začetne skupine 1, 2 in 3

Predavanje
13.30 –14.10 Mojca Nidorfer Šiškovič: E-posredovano sporazumevanje  
v slovenščini od poimenovanja do jezikovne rabe in prihodnosti

Izbirna tečaja
14.30 –16.00 Nataša Logar: Jezikovni viri na klik in dotik
14.30 –16.00 Milena Mileva Blažić: Slovenske pravljice v evropskem 
kontekstu

15.00 –16.00/16.00 –17.00, 
stopnice pred FF: Ogled 
Narodne in univerzitetne 
knjižnice (NUK)

ali

16.00 –17.00/17.00 –18.00, 
stopnice pred FF: Ogled 
razstave v Mestnem muzeju 
Ljubljana Emona – mesto  
v imperiju

Četrtek, 
10. 7.

Vse skupine Konverzacija oz. lektorat
Vse skupine

Fonetične vaje
Začetne skupine 1, 2 in 3

ali 

Konverzacija s študenti
Začetne skupine 1, 2 in 3

Predavanje
13.30 –14.10 Alojzija Zupan Sosič: Prihodnost literarne interpretacije

Izbirna tečaja
14.30 –16.00 Nataša Logar: Jezikovni viri na klik in dotik
14.30 –16.00 Milena Mileva Blažić: Slovenske pravljice v evropskem 
kontekstu

20.00 –24.00, Sputnik: 
Koncert skupine Melanholiki

Petek, 
11. 7.

Vse skupine Konverzacija oz. lektorat
Vse skupine

12.30 –13.30, 
FF, pred. 34: Zaključek

12.30 –13.30, FF, pred. 34: Zaključek
Prosto

*Razmerje med urami za lektorske vaje (2–3 šolske ure dnevno) in vaje iz konverzacije (1–2 šolski uri dnevno) uskladijo lektorji. 
Vaje iz fonetike za nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine (2 šolski uri vsaka skupina) bodo potekale po razporedu v tabeli.
**Vsa predavanja bodo v predavalnici 34, izbirna tečaja v drugem tednu pa v predavalnicah 2 in 34. FF – Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
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STROKOVNI PROGRAM
Strokovni program seminarja zajema lektorske vaje (2–3* šolske ure dnevno), vaje iz konverzacije  
(1–2* šolski uri dnevno) in vaje iz fonetike (2 šolski uri vsaka nadaljevalna in izpopolnjevalna skupina  
oz. 4–8 šolskih ur vsaka začetna skupina) ter predavanja in posebne tečaje. Udeležba na tem delu 
programa je za udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-
večernem času seminarja poteka bogat spremljevalni program, ki za udeležence ni obvezen.

*Razmerje med urami za lektorske vaje in vaje iz konverzacije uskladijo lektorji.

Lektorske vaje
Lektorske vaje potekajo v treh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženci 
izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, literarno ali splošno. V lektorske 
skupine so udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred prihodom na seminar,  
in ustnega testiranja ob začetku seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeležence.

Vaje iz konverzacije
Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, 
uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega 
življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture.  
Za udeležence začetnih skupin bo v popoldanskem času organiziranih 8–12 dodatnih ur konverzacije  
s študenti ljubljanske slovenistike. Vaje iz konverzacije so obvezne.

Vaje iz fonetike
Vaje iz fonetike so za udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnike se začnejo  
z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. 
Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu 
učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženca; (b) vaje za 
nadaljevalce in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

Predavanja
Predavanja (11 šolskih ur) obravnavajo najnovejše, sprotne dosežke sodobne znanstvene misli o slovenski 
jezikoslovni, literarni in kulturni ustvarjalnosti. Obvezna so za udeležence nadaljevalnih in izpopolnjevalnih 
skupin, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 50. seminarju slovenskega jezika, literature in 
kulture bodo osredotočena na krovno temo Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno so 
tudi letos predstavljena v seminarskem zborniku in na spletni strani www.centerslo.net/seminar. Prav tako 
bodo seminarska predavanja objavljena na spletnem portalu Videolectures (http://videolectures.net/ 
ff_uni_lj).

Izbirna tečaja
Dva izbirna tečaja po 6 šolskih ur na poglobljen način obravnavata aktualna vprašanja jezikovnih virov  
in tehnologij ter slovenskih pravljic v evropskem kontekstu. Prispevka predavateljic sta objavljena  
v seminarskem zborniku. Izbira enega od izbirnih tečajev in udeležba na njem sta obvezni za vse 
udeležence nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupin.

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Spoznavno popoldne
(Ponedeljek, 30. junij, 18.30 –21.30, DDIC, stavba A)

Namen prireditve je prijetno druženje in medsebojno spoznavanje udeležencev, lektorjev ter članov 
organizacijske ekipe. V dijaškem domu in na igrišču pred njim bodo potekale različne športne in kulturne 
dejavnosti: nekateri se boste odločili za petje (delavnico bo vodila Tanja Vidic) ali ples (delavnico bo vodila 
Vesna Vučajnk), drugi boste igrali košarko ali namizni tenis. Ob koncu prijetnega popoldneva se bomo še 
okrepčali.

Mednarodna konferenca ob 50-letnici seminarja  
Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu
(Torek, 1. julij, 14.30 –17.00, in sreda, 2. julij, 14.30 –17.10, FF, predavalnica 2)

Na dvodnevni mednarodni konferenci z naslovom Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu bo svoje 
prispevke predstavilo 15 nekdanjih udeležencev seminarja iz 11 držav (Avstrije, Francije, Hrvaške, Italije, 
Madžarske, Makedonije, Poljske, Rusije, Srbije, Ukrajine in Združenih držav Amerike), ki se pri svojem 
znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu na univerzah ter drugih institucijah po svetu posvečajo 
slovenščini. S predstavitvijo širšega jezikoslovnega konteksta časa, v katerem je nastajal seminar, bo 
uvodno predavanje na konferenci imela zaslužna profesorica ljubljanske slovenistike dr. Ada Vidovič 
Muha, svoj prispevek pa bodo predstavile tudi tri lektorice slovenščine na poljskih univerzah. Prispevki  
s konference so objavljeni v seminarskem zborniku in na spletni strani www.centerslo.net/seminar, 
podrobnejši program konference pa je objavljen v Vodniku po programu na str. 3 in 5.

Slovesnost ob začetku prireditve in slavnostna akademija ob jubilejnem 50. seminarju
(Torek, 1. julij, 19.00 –22.00, Ljubljanski grad)

Visoki jubilej bomo s slavnostno akademijo, na kateri se bomo 
spomnili seminarskih začetkov v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, 
obeležili na Ljubljanskem gradu. V Palaciju in Stanovski dvorani bosta 
svoje spomine na seminar z nami delila prof. dr. Martina Orožen, prva 
tajnica (1965 in 1966), štirikratna predsednica (1975, 1982, 1994 in 
1995) ter dolgoletna predavateljica in lektorica na seminarju, ter 
akad. prof. dr. Matjaž Kmecl, prav tako tajnik (1968), dvakratni 
predsednik seminarja (1973 in 1981) ter dolgoletni predavatelj in 
vodnik literarnozgodovinskih ogledov Ljubljane na seminarju. Ogledali 
si bomo kratek film o 50-letni zgodovini prireditve in prisluhnili 
glasbenemu nastopu ene najprepoznavnejših slovenskih pevk Darje 
Švajger ter pianista Jake Puciharja. Seminariste in druge goste bodo 
pozdravili visoki predstavniki države, glavnega slovenskega mesta in 
ljubljanske univerze. Prireditev bo vodil in povezoval predsednik  
50. seminarja dr. Hotimir Tivadar.

Darja Švajger je zaključila študij na Pedagoški akademiji v Mariboru, 
diplomirala iz solopetja na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo Darja Švajger (vir: osebni arhiv Darje Švajger)
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umetnost v Gradcu, magistrirala pa iz govora na Akademiji za glasbo, radio, film in televizijo v Ljubljani.  
Od leta 1992 kot solistka tako doma kot v tujini koncertira z različnimi glasbenimi zasedbami – 
simfoničnimi, revijskimi, pihalnimi orkestri, big bandi ter manjšimi zasedbami. Njen repertoar sestavljajo 
pesmi iz stilno različnih zvrsti, od popa in jazza do musicala, šansona in tanga. Izdala je več samostojnih 
albumov, npr. V objemu noči (1994), Še tisoč let (1999) in Moji obrazi (2008), deluje pa tudi kot 
profesorica solo petja v svojem vokalnem ateljeju in kot gostujoča predavateljica na Akademiji za 
gledališče, radio, film in televizijo ter Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je prejemnica nagrad na festivalu 
Melodije morja in sonca v Kopru ter Slovenski popevki, prejela je priznanji za najboljšo pevko zlata nota  
in zlati petelin. Dvakrat je kot slovenska predstavnica nastopila na Evroviziji ter zasedla 7. in 11. mesto.

Pianist Jaka Pucihar je leta 2001 magistriral na Oddelku za kompozicijo in glasbeno teorijo na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani, kjer kot docent tudi predava glasbeno-teoretične predmete. V času študija je prejel 
študentsko Prešernovo nagrado za Koncert za tolkala in orkester, kot jazzovski pianist, aranžer in 
komponist pa sodeluje s številnimi slovenskimi umetniki, kot so Irena Grafenauer, Darja Švajger, Alenka 
Godec, Vita Mavrič idr.

www.ljubljanskigrad.si, http://sl.wikipedia.org/wiki/Darja_Švajger, http://jakapucihar.com 

Okrogla miza Slovenska jezikovna prihodnost 
(Sreda, 2. julij, 18.00 –19.30, FF, predavalnica 2)

Z okroglo mizo se bo zaključila dvodnevna mednarodna konferenca. O slovenski jezikovni prihodnosti 
bodo razmišljali vodja Izpitnega centra na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik dr. Ina Ferbežar  
(FF UL), jezikoslovec dr. Simon Krek (Institut »Jožef Stefan«), profesorica slovenistka na Filozofski fakulteti 
v Zagrebu dr. Anita Peti-Stantić ter slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec Andrej 
Rozman Roza. Pogovor bo vodil jezikoslovec in predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik  
dr. Marko Stabej.

Ogled gledališke predstave Boris, Milena, Radko
(Četrtek, 3. julij, 19.30 –21.30, SNG Drama)

Ljubezenski trikotnik med upokojeno 
igralko Mileno, novinarjem in 
TV-urednikom pred upokojitvijo Radkom, 
tj. Mileninim možem, ter upokojenim 
kapitanom dolge plovbe Borisom,  
tj. Mileninim ljubimcem, razburka strasti 
tako med udeleženci kot med opazovalci. 
So erotične in ljubezenske peripetije pri 
teh letih sploh še primerne? Ali pa, 
nasprotno, opozarjajo, da življenje ne 
varčuje s presenečenji, čeprav niso 
zmeraj za vse prijetna? Ta duhovita igra  
o ljubezenskem ognju v zrelih letih se 
sprašuje tudi o našem odnosu do 
življenja, ki ga vse prepogosto jemljemo 
kot samoumevno rutino.

Po besedah gledališkega kritika Lada Kralja »bistvo te Jovanovićeve drame ni v tem, da je ›gerontološka‹, 
niti v tem, da je ena od oseb mačistična, temveč v zelo posebni dramski zgodbi, v kateri upokojeni kapitan 
dolge plovbe zapelje poročeno žensko in v kateri ta ženska noče zapustiti svojega moža novinarja, temveč 
vztraja, naj živijo v troje, ›v komuni‹, tj. v poligamiji. Šele na tej točki je verjetno treba dodati značilnost, da 
ja, res je, vse tri osebe so že krepko v letih, Milena je že babica.« (Lado Kralj: So te osebe izmišljene ali 
realne? – odlomek iz gledališkega lista)

Igralci: Boris Cavazza, Radko Polič, Alojz Svete, Nina Valič, Milena Zupančič, režiser: Dušan Jovanović, 
scenografka: Meta Hočevar, kostumografka: Jelena Proković, skladatelj: Drago Ivanuša.

www.drama.si 

Literarnozgodovinski in umetnostnozgodovinski ogled Ljubljane
(Petek, 4. julij, 18.00 –19.30, stopnice pred FF)

V sproščenem vzdušju, ki ga ponuja sprehod po Stari Ljubljani, bomo spoznali literarno zgodovinske  
ali umetnostnozgodovinske značilnosti mesta. Skupini bosta vodila strokovnjaka in izkušena vodnika  
mag. Andrej Bartol ter podžupan Ljubljane prof. Janez Koželj. Odkrila nam bosta sicer nevidne skrivnosti 
slovenske prestolnice.

Celodnevna ekskurzija v Vitanje in Prekmurje ter  
literarni večer s pomurskimi literarnimi ustvarjalci
(Sobota, 5. julij, 7.30 –23.00, DDIC)

Letos nas bo pot vodila v severovzhodni del Slovenije. 
Naš prvi postanek bo v Vitanju, naselju na obronkih 
zahodnega dela Pohorja in podaljška Karavank, kjer si 
bomo ogledali staro trško jedro in Kulturno središče 
evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT), ki  
z intelektualnimi in umetniškimi raziskavami po eni strani 
spodbuja in omogoča razvojne dejavnosti ter raziskave  
na temo kulturalizacije vesolja, po drugi strani pa je 
pomembna tudi njegova muzejska dejavnost. Tretja 
pomembna dejavnost KSEVT-a je laboratorij, namenjen 
praktičnim, neformalnim izobraževalnim dejavnostim, pogosto v povezavi  
z razstavami, kjer lahko obiskovalci poustvarjajo manjše tehnološke predmete 
in se učijo o raziskovanju vesolja. 

Osrednja razstava z naslovom Herman Potočnik Noordung: 100 monumen-
talnih vplivov je posvečena človeku, v imenu katerega se je ideja o KSEVT-u 
sploh razvila, predstavlja pa Potočnikov vpliv na razvoj vesoljskih tehnologij. 
Rod Potočnika, slovenskega raketnega inženirja in pionirja kozmonavtike 
(astronavtike) ter vesoljskih poletov in tehnologij, izvira iz Vitanja, kjer je 
urejena tudi njegova spominska soba, razstava o 100 monumentalnih vplivih 
pa uteleša njegov globalni domet. Skozi razstavo spoznamo razvoj raketnih 
tehnologij in njenih začetnikov, in sicer od prvih načrtov in izračunov ter 
poletov iz Zemljine atmosfere do namestitve prvega umetnega satelita – 
Sputnika 1 – v Zemljino orbito. 

Boris, Milena, Radko (vir: www.drama.si)

Vitanje in KSEVT (vir: Google)

Herman Potočnik Noordung 
(vir: Wikipedija)
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Pot bomo nadaljevali proti Prekmurju, 
najvzhodnejši slovenski regiji, kjer se bomo 
ustavili v vasi Ižakovci in obiskali priljubljeno 
izletniško točko Otok ljubezni, tj. otok, obdan  
z rečnim rokavom reke Mure. Ogledali si bomo 
plavajoči mlin in büjraški muzej (büjranje = 
utrjevanje, zajezitev struge oz. bregov reke Mure), 
z brodom, ki ohranja starodavni način prečkanja 
reke Mure, pa se bomo s prekmurskega brega 
prepeljali na drugi, prleški breg reke Mure. Priča 
bomo prikazu in predstavitvi pajanja krüja (kruh 
popečemo na ognju, podrgnemo s česnom in 
namažemo z zaseko), zraven se bomo okrepčali še z domačim žganjem, imeli pa bomo tudi možnost 
nakupa spominkov in slastnih dobrot iz prekmurske kuhinje.

Še pred nekaj desetletji je na reki Muri delovalo več kot 40 plavajočih mlinov, ki so energijo za mletje 
pridobivali iz reke in jo preko vodnih koles prenašali na mlevne dele mlina. Plavajoči mlin v Ižakovcih, ki 
je v celoti iz lesa, je bil izdelan leta 1999 po izvirnih načrtih, ostalih po enem izmed nekdanjih mlinov na 
Muri. Skupaj z velikim mlinskim kolesom stoji na dveh čolnih (kumpih). V mlinu je posebna soba za 
mlinarja, ki v mlinu melje ajdovo, pšenično, rženo, pirino in koruzno moko. 

Brod v Ižakovcih in brod v sosednjih Melincih sta 
dva od skupno petih brodov, ki še vozijo po reki Muri 
v Sloveniji. Brod sestavljata dva plitva čolna (kumpa), 
povezana s povezovalno in nosilno ploščadjo, na 
kateri je brodnikova utica. Ploščad z ograjo je pripeta 
na jekleno medobrežno vrv, po kateri teče škripec  
z obesno vrvjo. Brod se preko reke pomika  
s pomočjo rečnega toka in še danes služi prevažanju 
ljudi ter prevoznih sredstev.

Stalna razstava Büjraštvo na reki Muri je 
postavljena v Brežni hiši ob reki Muri. Izbor 
eksponatov prikazuje zgodovino in dejavnost 
büjranja reke Mure ter ljudi – büjrašov, ki so to 
dejavnost opravljali: najprej so z naravnimi sredstvi 
iz lesa vrb, topolov in jelš spletli butare, potem pa 
so ob poškodovano brežino zabijali kole, zlagali 
plast butar in vozili gramoz za učvrstitev. Vse to so 
nekajkrat ponovili, da so dobili kompaktno in 
masivno gradnjo, ki so jo čvrsto zvezali z jekleno 
žico. Namen büjraških gradenj je torej bil, da so 
se bregovi reke Mure ponovno porasli in utrdili. 
Na Otoku ljubezni vsako leto avgusta potekajo tudi Büjraški dnevi, tj. prireditev, posvečena spominu na 
življenje in delo ljudi, ki so skozi desetletja živeli in se spopadali z večkrat zelo nemirno reko. 

Ekskurzijo bomo zaključili v kulturnem, 
gospodarskem in upravnem središču Prekmurja 
ter največjem in neuradno glavnem prekmurskem 
mestu Murski Soboti, kjer bomo najprej imeli 
kosilo v Hotelu Diana, sledil bo literarni večer  
s sodobnimi pomurskimi literarnimi ustvarjalci, 
pred povratkom v Ljubljano pa se bomo sprehodili 
po mestnem jedru Murske Sobote.

Murska Sobota (Prekmurci jo imenujejo kar 
Sóbota, v preostalih delih Slovenije pa Murska) se 
je začela razvijati že v srednjem veku zaradi 
prometnic, ki so povezovale Ogrsko in nemške 
dežele, o še zgodnejši poselitvi tega prostora pa 
pričajo prazgodovinska in rimska najdišča. Čeprav 

je bila Murska Sobota mesto že v srednjem veku, je začela svojo urbano podobo dobivati šele v drugi 
polovici 19. stoletja, in sicer je bilo leta 1856 ustanovljeno večje trgovsko podjetje, sledili pa so 
hranilnica, kazino s knjižnico, tiskarna in bolnišnica. V Murski Soboti je bila 29. 5. 1919 ustanovljena tudi 
Murska republika, ki je obstajala na ozemlju Prekmurja in je temeljila na idejah enakopravnosti, 
demokracije in razdelitve zemlje vaščanom po vzoru tedanjega revolucionarnega vrenja v svetu. Murska 
republika je obstajala le osem dni, saj so jo že 6. 6. 1919 zavzele enote madžarske Rdeče armade.

Po kosilu se nam bodo na literarnem večeru predstavili 
štirje pomurski literarni ustvarjalci. Milan Vincetič (1957) je 
pesnik, pisatelj, avtor radijskih iger, literarni kritik in urednik, 
diplomiral je iz slovenskega jezika in književnosti, zaposlen 
pa je kot profesor slovenščine na Srednji poklicni in tehniški 
šoli v Murski Soboti. Na slovensko literarno sceno je stopil 
na začetku osemdesetih let 20. stoletja, ko je skupaj  
s Ferijem Lainščkom in Valerijo Perger izdal pesniško zbirko 
Kot slutnja radovedno (1981), odtlej pa je izdal 12 
samostojnih pesniških zbirk: Zanna (1983), Arka (1987), 
Finska (1988), Tajmir (1991), Divan (1993), Tanin (1998), 
Balta (2001), Lakmus (2003), Raster (2005), Retuše 
(2007), Vidke (2009) in Stajanke (2012). Za pesniško zbirko 
Lakmus je leta 2004 prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 2007 pa za svoj pesniški opus še čašo 
nesmrtnosti – nagrado mednarodnega književnega srečanja Lirikonfest v Velenju. Glede na formalne 
lastnosti njegovo poezijo slovenska literarna zgodovina uvršča v postmodernistični tok novega pesniškega 
formalizma, saj je zanj značilna stroga in do potankosti premišljena pesniška forma. Vincetič je tudi avtor 
več knjig (kratke) proze in iz njih izpeljanih radijskih iger, v katerih se osredotoča na miniaturne upodobitve 
nenavadnežev, vaških posebnežev, marginalcev, izobčencev ipd. Poleg romanov Goreči sneg (1999) in 
Nebo nad Ženavljami (1992) njegov pripovedni opus tvorijo predvsem zbirke kratke proze Za svetlimi 
obzorji (1988, skupaj s Ferijem Lainščkom), Obrekovanje Kreča (1995), Ptičje mleko (1995), Srebrni 
breg/Srebrni brejg (1995, skupaj s Ferijem Lainščkom in Milivojem Rošem), Parnik v ajdi/Šift v idini 
(1999), Žensko sedlo (2002), Talon (2007), Pobeglo morje/Vujšlo mordje (2009), Zimsko jajce (2013). 
Pomembno je tudi Vincetičevo literarnokritiško delo, saj že poldrugo desetletje sistematično spremlja 
sodobno slovensko poezijo, o kateri je napisal in objavil preko 400 kritiških in esejističnih zapisov.

Murskosoboški grad (vir: www.murska-sobota.si)

Plavajoči mlin na reki Muri (vir: http://kraji.eu)

Brod na reki Muri (vir: Google)

Razstava o büjraštvu na reki Muri (vir: http://kraji.eu)

Milan Vincetič (foto: Tihomir Pinter)
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Štefan Kardoš (1966) je diplomiral iz slovenščine in socialne kulture, 
zaposlen pa je na Dvojezični srednji šoli Lendava. Na slovensko literarno 
sceno je stopil na začetku 21. stoletja z objavami strokovnih in leposlovnih 
besedil v revijah Mentor, Dialogi, Sodobnost in Slavistična revija. Skupaj 
z Normo Bale in Robertom Titanom Felixom je objavil skupinski roman 
Sekstant (2002), ki se je uvrstil med pet finalistov za nagrado kresnik,  
tj. nagrado za najboljši slovenski roman leta. Kresnika je prejel leta 2007 
za roman Rizling polka, roman Pobočje sončnega griča (2010) pa se je 
ponovno uvrstil med pet finalistov za kresnika. Leta 2012 je objavil kratki 
roman Zajčja sled. V njegovih romanih se kot tematsko-motivne stalnice 
prepletajo nezmožnost pristnega ljubezenskega razmerja, norost 
(paranoja, shizofrenija), pomurski regionalni milje ter zapleteno srečevanje 
ruralnega in urbanega sveta. Kardoš objavlja tudi pesmi in publicistična besedila, skupaj z Robertom 
Titanom Felixom je pripravil in izdal zbornik Stolpnica na brazdah (2002), v katerem je predstavil mlajše 
umetnike, prevajalce in strokovnjake s področja humanistike iz Pomurja, mentorsko pa se ukvarja z mladimi 
gledališčniki, za katere piše tudi dramska besedila.

Norma Bale (1972) je magistrirala iz novejše slovenske književnosti, 
trenutno je direktorica Zavoda za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur 
v Gornji Radgoni ter poučuje slovenski jezik na gimnaziji BORG v Bad 
Radkersburgu (Avstrija). Po začetnih objavah v reviji Mentor se je 
literarno uveljavila leta 2002, ko je izšel skupinski roman Sekstant. Leta 
2005 je pripravila in izdala dvojezično slikanico Rdeči balon/Der rote 
Ballon, naslednje leto pa je v knjižni obliki izšla njena monodrama Halka, 
ki je bila kasneje tudi uprizorjena. Leta 2013 je izdala roman Karamel, v 
katerem skozi posamične pripovedi treh protagonistov – študentke Ire 
Monro, njene profesorice Tanje Oresnik in njunega ljubimca Marka Orla 
– tematizira zapletena psihoška in erotična razmerja med njimi, (ne)moč 
ljubezni in ustvarjalnosti ter, kot pravi sama, ironizira t. i. žensko pisavo. 

Norma Bale je tudi publicistka in kolumnistka, svoje ocene leposlovnih knjig in komentarje aktualnih 
družbenih in kulturnih dogodkov pa objavlja v tedniku Vestnik in dnevniku Večer.

Robert Titan Felix (1972) je diplomiral iz slovenskega jezika in 
književnosti, kot samostojni kulturnik pa ustvarja v Murski Soboti ter 
vodi Zavod za kulturo in umetnost Droplja. V doslej izdanih pesniških 
zbirkah Carpe diem! (1991), Magnifikat (1994), Benedictus (1997), 
Knjiga o razbitem času (2001) in Pekel spomladi (2003) je dobro 
razvidna njegova pesniška pot, na kateri se je iz hedonističnega 
uživalca življenja prelevil v iskalca in potohodca, ki tava po labirintih 
postmodernega sveta in zastavlja vprašanje, kako iz mnogoterih 
duhovnih okruškov preteklosti, ki so postmodernemu človeku na 
razpolago zaradi njegove informacijske »vsevednosti«, sestaviti 
avtentično eksistenco sedanjosti. Avtorjev pripovedni opus obsega štiri 
samostojne romane: Portal (1996), Kri na dlaneh (2004), Sanja in samostan (2005) ter Pontifikat – prilika 
o sestopu (2008), največji literarni uspeh pa je doživel s skupinskim romanom Sekstant (2002). Titan 
Felix je avtor številnih literarnih kritik in esejev, na področju mladinske književnosti pa velja omeniti 
pravljico Grimolda, ki jo je napisal skupaj z Lučko Zorko.

Pogovor z avtorji bo vodil publicist, urednik in literarni zgodovinar Franci Just 
(1959), ki je diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo in primerjalne 
književnosti z literarno teorijo, zaposlen je kot profesor slovenščine na Srednji 
poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti, v založbi Franc-Franc pa ureja več 
knjižnih zbirk in sodeluje pri organizaciji tradicionalnih literarnih festivalov. Svoje 
literarnozgodovinske izsledke objavlja v strokovni periodiki in znanstvenih 
zbornikih, sintetično pa jih je predstavil v monografskih publikacijah Med 
verzuško in pesmijo – Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja (2000), 
Besede iz Porabja, besede za Porabje (2003), Panonski književni portreti 1. 
Prekmurje in Porabje A-I (2006), Panonski književni portreti 2. Ferdo Godina. 
Narečni literarni opus 1930–1936 (2012). Je dober poznavalec književnosti in 
kulture slovenske narodne skupnosti v Porabju na Madžarskem in je poleg 
porabskega slovstvenega pregleda pripravil tudi kulturno-zgodovinski vodnik 
Porabje (2009), za dosežke v literarnozgodovinskem raziskovanju in publicistiki 
pa je leta 2005 prejel nagrado Slavističnega društva Slovenije. 

Program ekskurzije:

 7.30 ODHOD IZ LJUBLJANE
 9.00 VITANJE
 11.30 ODHOD IZ VITANJA
 13.30 IŽAKOVCI – OTOK LJUBEZNI 
 15.30 ODHOD IZ IŽAKOVCEV
 16.00 MURSKA SOBOTA
 16.00 –17.30 KOSILO V HOTELU DIANA
 17.30 –19.00 LITERARNI VEČER V HOTELU DIANA
 19.00 –20.00 PROSTO V MURSKI SOBOTI
 20.00 ODHOD IZ MURSKE SOBOTE
 do 23.00 PREDVIDEN POVRATEK V LJUBLJANO

www.vitanje.si, www.ksevt.eu, www.beltinci.net, www.murska-sobota.si, www.hotel-diana.si,  
www.francfranc.si, http://sl.wikipedia.org, http://kraji.eu 

Gledališka predstava društva Slavia Gent  
iz Belgije Dogodek v mestu Gogi
(Nedelja, 6. julij, 20.00 –21.15,  
Stara Elektrarna)

Društvo Slavia, ki že 35 let deluje pod okriljem 
Oddelka za slavistiko in vzhodnoevropske študije 
na Univerzi Gent v Belgiji, skrbi za obštudijske 
dejavnosti, socialno življenje študentov, njihove 
prostočasne aktivnosti, ki pa svojo podlago vedno 
najdejo v slovanskosti. Med drugim se že vrsto let 
družijo v gledališki skupini, ki uspešno uprizarja 
dramska besedila slovanskih avtorjev (Čehov, 
Puškin, Platonov idr.).

Franci Just  
(vir: http://sobotainfo.com)

Štefan Kardoš (foto: MMC RTV SLO)

Norma Bale (foto: Nataša Juhnov)

Robert Titan Felix (vir: www.prlekija-on.net)

Igralska zasedba (vir: osebni arhiv Pavla Ocepka)
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Slovensko ekspresionistično dramsko delo Slavka Gruma sodi v vrh sodobne evropske literature in 
dramatike, v slovenskem prostoru pa velja za literarno klasiko in mojstrovino, ki je do danes, po skoraj 
100 letih, ni presegel še nihče. Predstava Dogodek v mestu Gogi je svojo krstno uprizoritev  
v nizozemskem jeziku doživela 3. 4. 2014 v gledališču LARF Gent v režiji mag. Pavla Ocepka, lektorja 
slovenskega jezika na Univerzi Gent. Uprizoritev v jasnem in družbeno kritičnem konceptu odpira 
ontološko vprašanje krivde, ki se izrisuje v konfliktu med individualnim in kolektivnim, ter z aktualizacijo 
dramske predloge išče odgovore v dinamični in angažirani odrski postavitvi.

Predstava, ki traja 75 minut in poteka v nizozemskem jeziku, je opremljena s slovenskimi nadnapisi.

Igralci: Cher Moyson, Eva Leeuwerck, Polina Rakhovitch, Annalin van Biesen, Piotr Garré, Axel Vercaemst, 
Fien De Coninck, Stina Braem, Laura Van Den Bosch, Phaedra Claeys; režiser: Pavel Ocepek.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dogodek_v_mestu_Gogi 

Sprehod na Rožnik in ogled spominske sobe Ivana Cankarja
(Ponedeljek, 7. julij, 17.00 –19.30, stopnice pred FF)

Rožnik je hrib  
v Ljubljani in priljubljena 
sprehajalna točka 
Ljubljančanov. Vrh 
Rožnika se imenuje 
Šišenski hrib (429 m), 
bolj obiskan pa je 
Cankarjev vrh (394 m), 
poimenovan po 
pisatelju Ivanu 

Cankarju, ki je med letoma 1910 in 1917 živel na kmetiji na tem mestu. Zgradba je danes prenovljena  
v gostilno, v enem od poslopij pa je Mestni muzej Ljubljana uredil Cankarjevo spominsko sobo, ki je 
opremljena z nekaterimi umetnikovimi osebnimi predmeti, s kulturnozgodovinskim gradivom in pohištvom, 
ki odseva duh časa z začetka 20. stoletja, s Cankarjevimi prvotiski, prevodi njegovih del v tuje jezike in 
njegovimi izbranimi deli. Na dvorišču je bil leta 1948, ob trideseti obletnici pisateljeve smrti, postavljen 
Cankarjev doprsni kip. 

Nad hišo stoji cerkev Marijinega obiskanja, na livadi pod njo pa je prostor za različne prireditve ali 
slavnosti. Na tem mestu je tradicionalno vsakoletno praznovanje praznika dela (1. maj). Ob tej priložnosti 
se pred cerkvijo prižge kres. Na Rožniku časnik Delo vsako leto podeljuje tudi literarno nagrado kresnik 
za najboljši slovenski roman preteklega leta.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Rožnik 

Ogled slovenskega filma Razredni sovražnik
(Torek, 8. julij, 19.30 –21.30, Kino Komuna)

Film Razredni sovražnik je povzet po resničnih 
dogodkih in je postavljen v eno od slovenskih 
srednjih šol, kjer dijaki nikakor ne morejo sprejeti 
zahtev novega učitelja nemščine. Njihov odnos se 

iz dneva v dan zaostruje in po samomoru dijakinje njeni sošolci krivdo pripišejo učitelju. To sproži niz 
usodnih dogodkov, ki za vedno spremenijo življenje učitelja in učencev, saj se resnica ozadja dogajanj 
skriva pod številnimi tančicami lahkomiselnih laži, zlonamernih spletk in nespametnih odločitev. Film je 
prejemnik nagrade FEDEORA za najboljši film na mednarodnem tednu kritike v Benetkah ter osmih 
nagrad na festivalu slovenskega filma v Portorožu.

2013. Režija: Rok Biček; scenarij: Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne; igrajo: Igor Samobor, 
Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnik, Maša Derganc, Robert Prebil, Voranc Boh, Jan Zupančič idr. 
112 minut. Film bo predvajan z angleškimi podnapisi.

www.kolosej.si/filmi/film/razredni-sovraznik/ 

Ogled Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK)
(Sreda, 9. julij, 15.00 –16.00 (vodenje v angleščini),  
16.00 –17.00 (vodenje v slovenščini), stopnice pred FF)

NUK je največja slovenska knjižnica. Zgrajena je bila med letoma 
1936 in 1941, pred tem je na njenem mestu stala 
poznorenesančna Auerspergova palača, ki jo je leta 1895 uničil 
potres. Je največje Plečnikovo delo v Ljubljani, načrtovati ga je 
začel že leta 1927. Skozi mogočen vhodni portal z bronastimi 
vratnicami se odpre pogled in dostop do mogočnega stopnišča  
v prvo nadstropje. Tu je velika čitalnica (236 čitalniških sedežev), 
visoka za štiri nadstropja. Na vrhu glavnega stopnišča je tudi kip 
Primoža Trubarja, pionirja pisane slovenske besede. V notranjosti 
stavbe je vrsta lepih arhitekturnih podrobnosti, delno narejenih iz 
podpeškega marmorja, delno iz brona ali oplemenitenega lesa. 
Fasado ob Gosposki ulici krasi mogočen kip Mojzesa (delo 
kiparja Lojzeta Dolinarja, ki spominja na lik impresionista Riharda 
Jakopiča). Ob knjižnici stojijo kipi prvih slovenskih profesorjev 
Univerze v Ljubljani: Ivana Prijatelja, Franceta Kidriča, Frana 
Ramovša in Rajka Nahtigala. Kapacitete knjižnice so bile glede na površino 8410 m2 predvidene za 
240.000 enot knjižničnega gradiva in so že zdavnaj presežene. Najstarejše knjižne zbirke, ki jih hrani 
NUK, izvirajo iz 18. stoletja.

www.nuk.uni-lj.si 

Ogled razstave v Mestnem muzeju Ljubljana Emona – mesto v imperiju 
(Sreda, 9. julij, 16.00 –17.00 (vodenje v angleščini),  
17.00 –18.00 (vodenje v slovenščini), stopnice pred FF)

Mestni muzej je bil ustanovljen leta 1935 z namenom, da bi zbiral 
predmete v povezavi z zgodovino Ljubljane, njenim narodnim in 
duhovnim življenjem, hkra ti pa bi se osredotočil tudi na razvoj 
sodobnega mesta. Muzej tako skrbi za nekaj sto tisoč predmetov, 
ki pričajo o bogati preteklosti mesta in ljudi, ki so tukaj živeli in 
ustvarjali, hkrati pa prireja tudi številne razstave.

Spominska soba Ivana Cankarja na Rožniku (vir: www.burger.si)

Razredni sovražnik (vir: www.kolosej.si)

NUK – velika čitalnica (vir: Google)

Emona – mestna vrata (vir: www.mgml.si)



2120

V času našega obiska bo na ogled razstava Emona – mesto v imperiju, ki je posvečena praznovanju 
2000-letnice Emone, prve urbane poselitve Ljubljane. Razstava prikazuje ustroj mesta in njegov 
nastanek, kakšne odnose so imeli prišleki s staroselci in na kakšen način so krepili zavest Emoncev  
oz. Rimljanov. Prikazuje marsikatero novo arheološko najdbo, posega v dediščino Emone, ki se je začela 
prebujati v 19. in 20. stoletju, na ogled pa so tudi najrazličnejši predmeti, podjetja in projekti, ki so svoje 
poimenovanje našli v rimski preteklosti Ljubljane: kavarna Emona, trgovina Emona, gramofon Emona, 
pisalni stroj Rex, kopališče Ilirija, Mercator, Merkur, Kolosej, Millenium, Emporium idr.

www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana 

Koncert skupine Melanholiki
(Četrtek, 10. julij, 20.00 –24.00, Sputnik)

Melanholiki so glasbeno skupaj že od začetka 
osemdesetih let. Predlani so izdali ploščo 
Končno, ki sicer ni prišla na lestvice najbolj 
prodajanih plošč, je pa npr. dobila takole oceno: 
»'Končno' je album, na katerem ne najdeš niti 
enega izraznega spodrsljaja! Ne v produkciji 
zvoka ne v aranžmajih ne v vokalni interpretaciji 
(ta niha vseskozi prepričljivo v svojem rangu med 
čutno toplino sofistikacije na eni strani in robato 
možato odrezavostjo na drugi) ne v sami nastavitvi 
kompozicij. Ni napake. Vse je optimizirano.  
Album 'Končno' je tisti izdelek, ki mu ne moreš 
dodati nič in ne moreš odvzeti ničesar. Album popolne artistične briljance. Upajmo le, da na prihodnjega 
ne bo treba spet čakati celo vrsto let.« (www.rockline.si) Ocena pretirava, plošča pa je vseeno v redu.

Melanholiki radi nastopajo s svojimi pesmimi in z najrazličnejšimi priredbami popevkarskih in rokovskih 
klasik. Zdrav razum, ušesa in plesne organe vam bodo napadali Marko Stabej, klaviature in glas, Miha 
Muck, kitara, Matjaž Zorko, bas, Jaka Vadnjal, bobni, Žiga Arh, klarinet, Jernej Bolka, saksofon.

www.melanholiki.si 

DODATNE INFORMACIJE
Uporabne povezave
www.centerslo.net – Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-slovenistiko.aspx – Oddelek za slovenistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
http://videolectures.net/ff_uni_lj – predavanja Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture
www.slavistika.net – Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
www.ff.uni-lj.si – Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
www.uni-lj.si – Univerza v Ljubljani
www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/kiel.pps – slovenski jezik, literatura in kultura na internetu
www.cobiss.si – virtualna slovenska knjižnica
www.ijs.si/lit/leposl.html – zbirka slovenskih leposlovnih besedil 
http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html – Slovenski pravopis 2001
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html – Slovar slovenskega knjižnega jezika
www.gigafida.net – korpus slovenskega jezika Gigafida
http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html – besedilni korpus Nova beseda
www.korpus-gos.net – korpus govorjene slovenščine GOS
www.e-slovenscina.si – učenje slovenščine na daljavo
www.zrc-sazu.si – Znanstvenoraziskovalni center SAZU
www.ff.uni-mb.si/oddelki/slovanski-jeziki-in-knjizevnosti – Oddelek za slovanske jezike in književnosti 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 
www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-slovenistiko – Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične 
študije Koper Univerze na Primorskem 
www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko – Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
http://641.gvs.arnes.si/sds.html – Slavistično društvo Slovenije 
www.trojina.si – Trojina, Zavod za uporabno slovenistiko
www.jakrs.si – Javna agencija za knjigo RS 
www.drustvo-dsp.si – Društvo slovenskih pisateljev
www.dskp-drustvo.si – Društvo slovenskih knjižnih prevajalcev
www.lektorsko-drustvo.si – Lektorsko društvo Slovenije
www.mizs.gov.si – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
www.uszs.gov.si – Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
www.mnz.gov.si – Ministrstvo za notranje zadeve RS
www.mzz.gov.si – Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
www.rtvslo.si – RTV Slovenija 
www.delo.si – spletno Delo 
www.dnevnik.si – spletni Dnevnik 
www.vecer.si – spletni Večer 
www.film-center.si – Slovenski filmski center
www.culture.si – spletna stran o slovenski kulturi (v angleščini)
www.fsk.si – Forum slovanskih kultur
www.cmepius.si – Center RS za mobilnost in evropske programe
www.sklad-kadri.si – Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Iskalniki po slovenskih spletnih straneh: www.google.si, www.najdi.si 

Melanholiki (foto: Jože Suhadolnik)
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Knjižnice v Ljubljani
Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete, Oddelčne knjižnice, Aškerčeva 2, 
www.ff.uni-lj.si 
Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, www.mklj.si 
Slovanska knjižnica, Einspielerjeva 1, www.mklj.si/index.php/slovanska-knjiznica2 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, www.nuk.uni-lj.si 
Biblioteka SAZU, Novi trg 3–5, www.sazu.si, www.sazu.si/biblioteka.html 

Nekatere slovenistične strokovne revije 
Slavistična revija, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, www.srl.si 
Jezik in slovstvo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, www.jezikinslovstvo.com 
Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, Trojina, Dunajska cesta 116, 
Ljubljana, www.trojina.org/slovenscina2.0/si 
Primerjalna književnost, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, http://sdpk.si/revijaPKn.xml 
Jezikoslovni zapiski, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 
Novi trg 4, Ljubljana, http://isjfr-s.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/14 
Slovene Studies, Society for Slovene Studies, 3030 64th Avenue SW, Alki Place Unit C, Seattle,  
WA 98116, www.slovenestudies.com 
Slava, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, www.ijs.si/lit/slava.html 

Gledališča v Ljubljani 
SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, www.drama.si 
SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva 11, www.opera.si 
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, www.mgl.si 
Šentjakobsko gledališče, Krekov trg 2, www.sentjakobsko-gledalisce.si 
Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, www.mladinsko.com 
Društvo Cafe Teater, Miklošičeva 2, www.cafe-teater.si 
Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, www.lgl.si 
Mini teater Ljubljana, Križevniška 1, www.mini-teater.si 
Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, www.glej.si 
SiTi Teater, BTC City, www.sititeater.si 

Muzeji in galerije ter druge kulturne ustanove v Ljubljani
Cankarjev dom, Prešernova 10, www.cd-cc.si 
Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, www.trubarjevahisaliterature.si 
Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, www.narmuz-lj.si 
Narodna galerija, Puharjeva 9, www.ng-slo.si 
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, www.mgml.si/mestni-muzej 
Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, www.etno-muzej.si 
Moderna galerija, Tomšičeva 14, www.mg-lj.si 
Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5, www.mgml.si/mestna-galerija-ljubljana 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 2, www.muzej-nz.si 
Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, www.ssolski-muzej.si 
Galerija ŠKUC, Stari trg 21, www.galerija.skuc-drustvo.si 

Festivali v času seminarja 
62. Ljubljanski festival (Ljubljana, junij–september 2014), www.ljubljanafestival.si 
Festival Lent (Maribor, 20. 6.–5. 7. 2014), www.festival-lent.si 
Festival Seviqc Brežice (Brežice, 22. 6.–7. 9. 2014), www.seviqc-brezice.si/index.php 
Ana Desetnica (Ljubljana, 2. 7.–5. 7. 2014), www.anamonro.org/ana-desetnica.html 

Kinematografi v Ljubljani 
Kolosej, Šmartinska 152, www.kolosej.si 
Slovenska kinoteka, Miklošičeva 38, www.kinoteka.si 
Kinodvor, Kolodvorska 13, www.kinodvor.org 
Komuna, Cankarjeva 1, www.kolosej.si/kinocentri/mestna-dvorana/ 

Kopališča v Ljubljani
Vodno mesto Atlantis, Šmartinska 152, www.atlantis-vodnomesto.si 
Kopališče Kodeljevo, Gortanova 21, www.sport-ljubljana.si/park-kodeljevo/letno-kopalisce
Laguna Spa & Fun, Dunajska 270, www.laguna.si 

Kulinarika v Ljubljani
Plečnikov hram, Trg francoske revolucije 2
Emonska klet, Plečnikov trg 1 
Pizzeria Foculus, Gregorčičeva 3 
Eksperiment, Slovenska 10
Šestica, Slovenska 40
Maximarket – Samopostrežna restavracija 2000, Trg republike 1 
Romansa, Trg republike 1
Restavracija Meta in Bazilika, Rimska 25a
Gostilnica XXI, Rimska 21
Pri Mraku, Rimska 4
Restavracija Julija, Stari trg 9
Lunch Café, Stari trg 9
Ljubljanski dvor, Dvorni trg 1
Okrepčevalnica Stadra, Gosposka 9
Restavracija Tartuf, Mali trg 3a
Sokol, Ciril Metodov trg 18
Pri Škofu, Rečna ulica 8 
Joe Pena’s Cantina y Bar (mehiška hrana), Cankarjeva 6 
Cantina Mexicana, Wolfova 4
Gostilnica Rio Momo (srbska hrana), Slovenska cesta 28
La Storia (italijanska hrana), Gosposvetska 2
Mirje (italijanska hrana), Tržaška cesta 5
Novi Šang hai (kitajska hrana), Kapiteljska ulica 5
Zhong Hua (kitajska hrana), Trubarjeva cesta 50
DaBuda (tajska hrana), Šubičeva ulica 1 
Thai Inn pub (tajska hrana), Rimska cesta 17
 



24

1

2

34

6

5

7

10

11

12




9

13

V
ir

: G
o

o
g

le
 –

 M
ap

 d
at

a 
©

 2
0

1
1

 T
el

e 
A

tla
s

 1 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12
 2 Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2
 3 Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26/A
 4 Ljubljanski grad
 5 SNG Drama, Erjavčeva 1
 6 Prešernov spomenik
 7 Železniška postaja

8

 8 Stara Elektrarna, Slomškova 18
 9 Rožnik
 10 Kino Komuna, Cankarjeva 1
 11 NUK, Turjaška 1
 12 Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15
 13 Sputnik, Tržaška cesta 128

50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 
so omogočili:

Oddelek 
za slOvenistikO 



Beležke



Beležke



Ožji organizacijski odbor seminarja
Predsednik prireditve: Hotimir Tivadar
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič 
Založništvo: Mateja Lutar 
Vodja lektorjev: Damjan Huber

Oddelek za slovenistiko

 Vsebina

 1. Urnik  str. 1

 2. Strokovni program  str. 10
Lektorske vaje
Vaje iz konverzacije 
Vaje iz fonetike
Predavanja
Izbirni tečaji 

 2. Spremljevalni program  str. 11
Spoznavno popoldne
Mednarodna konferenca ob 50-letnici seminarja Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu 
Slovesnost ob začetku prireditve in slavnostna akademija ob jubilejnem 50. seminarju
Okrogla miza Slovenska jezikovna prihodnost
Ogled gledališke predstave SNG Drama Boris, Milena, Radko
Literarnozgodovinski in umetnostnozgodovinski ogled Ljubljane
Celodnevna ekskurzija v Vitanje in Prekmurje ter literarni večer s pomurskimi literarnimi ustvarjalci
Ogled gledališke predstave društva Slavia Gent iz Belgije Dogodek v mestu Gogi
Sprehod na Rožnik in ogled spominske sobe Ivana Cankarja
Ogled slovenskega filma Razredni sovražnik
Ogled Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK)
Ogled razstave v Mestnem muzeju Ljubljana Emona – mesto v imperiju 
Koncert skupine Melanholiki

 3. Dodatne informacije  str. 21
Uporabne povezave 
Knjižnice v Ljubljani
Nekatere slovenistične strokovne revije 
Gledališča v Ljubljani 
Muzeji in galerije ter druge kulturne ustanove v Ljubljani 
Festivali v času seminarja
Kinematografi v Ljubljani 
Kopališča v Ljubljani
Kulinarika v Ljubljani 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 

Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
Vodnik po programu. Uredili Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič, Hotimir Tivadar, tehnično uredila Mateja Lutar, 
oblikovala Metka Žerovnik, založila Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, izdal Center za slovenščino 
kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko, za založbo Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete,  
tisk Birografika Bori d. o. o. 
Naklada: 450 izvodov.

Publikacija je brezplačna.

Prireditev so omogočili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,  
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Rektorat Univerze v Ljubljani, Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za knjigo RS,  
Nova Ljubljanska banka, d. d., Riko, d. o. o., Ustanova patra Stanislava Škrabca, Krka, d. d. in Mmm ... masaža.  
Za podporo se zahvaljujemo tudi časopisnima hišama Delo in Dnevnik.

© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014. Vse pravice pridržane.

Ljubljana, junij 2014

Lektorice in lektorja:
Simona Gotal
Meta Klinar
Polona Liberšar
Primož Lubej
Karin Marc Bratina
Sanja Pirc
Lara Pižent
Mojca Smolej
Mojca Stritar Kučuk
Luka Zibelnik

Konverzacija  
(študentke slovenistike):
Barbara Kopač
Valentina B. Novak
Katja Piuzi
Jerneja Primožič
Martina Toplišek
Nina Tramšek
Maja Žižek

Fonetične vaje: 
Martin Vrtačnik

Asistentke in asistent:
Valentina B. Novak
Katja Piuzi
Luigi Pulvirenti
Martina Toplišek
Nina Tramšek
Maja Žižek



Kontaktni naslov
Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 
Damjan Huber
Kongresni trg 12
SI-1001 Ljubljana
Tel.: 00386 1 241 86 76
Faks: 00386 1 241 86 44
E-naslov: damjan.huber@ff.uni-lj.si
www.centerslo.net/seminar

Prihodnost  
v slovenskem jeziku, 
literaturi in kulturi
Ljubljana, 30. 6.–11. 7. 2014
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