Vodnik po programu
• i inte enih pravilih ➝ star.
je z re s i ≈ d r u ž i n a e s e
i ko
v n a d r u žin a • b

d u ž a t a r ši i n otro ci ≈ dr u a
n
a b nik
d ≈ nj
d
r u i, s l u ži n č a ov a
ž
i
n
a • p oi m en
dr
u p ni m

er
i int

es

lo č

na

do

r u š č i n a s k u pi

di

ve

s sk

i ≈ d r u ž i ti

se

o
no se p

lj u

e,

zo

iš

vat

6.
u
s to l.) ➝ d r

... D R

s

s e n o tr a nj

,s
1
o p o t nik (

t

ir a

ž it
i

up

a≈

,d

stv e

bi

o
i ra
d in p o g ost

ko
už
m
s ku p aj ➝ dr

as
k

k
u pin
a lj u d i s s

ik i, ro d b in

ba

ču

t o v ar

i➝

n

na

s
o
r
odn

im

UG

u

dr
ž
niz
ž
sl in a s u š t v o o r g a dr u ž

i

in
a

dr

,

rij e č

esa ≈ dru

m

o

n

p
m
u ž c ilj e m
e
j
ki
an
v
i
n
o
a
i
l
d
e
n
n
ka a z
teg dr užba ljudi z e ina
ž
o

be

47.

Ljubljana, 27. 6.–15. 7. 2011

za o r g
r už
s
o a n izir a n e z d

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

Družina
v slovenskem jeziku,
literaturi in kulturi

ro
d
n
i ke . . .

Kontaktni naslov

seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za slovenistiko
Center za slovenščino
kot drugi/tuji jezik

Vsebina
1. Program str. 1

Predteden (27. junij–3. julij 2011)
Dvotedenski seminar (4.–15. julij 2011)
Vaje iz fonetike
Izbirni tečaji
Lektorske vaje
Predavanja
Vaje iz konverzacije
Individualna konverzacija

2. Popoldansko-večerni program str. 7

Ekskurzija na Dolenjsko: Novo mesto in Paha
Ustvarjalna delavnica
Filmska projekcija: Slovenka
Slovesnost ob začetku seminarja: glasbeni nastop Gala Gjurina in Severe Gjurin
Spoznavno popoldne
Sprehoda po Ljubljani
Filmska projekcija: Gremo mi po svoje
Gledališka predstava: Fotr
Ekskurzija na Štajersko – rudarsko mesto Velenje in knežje mesto Celje
Mestna knjižnica Ljubljana
Botanični vrt
Slovanski večer
Koncert skupine Karin Zemljič trio

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

Lektorice in lektorji:

Nataša Hribar
Pavel Ocepek
Tatjana Jamnik
Ana Fras
Polona Liberšar
Andreja Ponikvar
Barbara Upale
Laura Fekonja
Jasmina Šuler Galos
Andrej Šurla
Helena Kuster
Mojca Stritar
Mojca Smolej
Nataša Logar Berginc
Urška Perenič
Natalija Toplišek
Saša Vojtech Poklač
Meta Klinar

Fonetične vaje:
Hotimir Tivadar

Asistentke:

Petra Jurič
Anita Marenk
Nataša Medvešek
Nina Pfajfar

3. Dodatne informacije str. 13

Uporabne povezave
Knjižnice v Ljubljani
Nekatere slovenistične strokovne revije
Gledališča v Ljubljani
Muzeji in galerije v Ljubljani
Kinematografi v Ljubljani
Kopališča v Ljubljani
Kulinarika v Ljubljani

47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
Vodnik po programu. Uredili Vera Smole, Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber,
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 Valentin Bucik, dekan Filozofske fakultete, tisk Birografika Bori d. o. o.
Naklada: 400 izvodov.
Publikacija je brezplačna.
Prireditev financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, za (finančno)
podporo pa se zahvaljujemo tudi Forumu slovanskih kultur, Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Celje,
Javni agenciji za knjigo RS, Knjigarni Filozofske fakultete, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti,
Mestni knjižnici Ljubljana, Krki d. d. ter časopisnima hišama Delo in Dnevnik.
© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2011. Vse pravice pridržane.
Ljubljana, junij 2011
© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2010. Vse pravice pridržane2010

Vodnik po programu

47. seminarja slovenskega jezika,
literature in kulture

Program
Predteden (27. junij– 3. julij 2011)
Nedelja,
26. 6.

Ponedeljek,
27. 6.

Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26/B – od 16. ure dalje prijava udeležencev
tritedenskega seminarja
9.00–11.00

11.30–13.15 13.30–15.30

Lektorske vaje

Lektorske vaje Fonetične vaje

9.00
otvoritev
predtedna

Popoldansko-večerni program

začetna 3

Prosto

Torek,
28. 6.

začetna 3

15.30, FF: Ekskurzija na
Dolenjsko: Novo mesto in Paha

Sreda,
29. 6.

začetna 2

Prosto

začetna 2

18.00, DDIC: Ustvarjalna delavnica

začetna 1

20.00, DDIC: Filmska projekcija:
Slovenka

začetna 1

Prosto

Sobota,
2. 7.
Nedelja,
3. 7.

Skupine: začetna 1, 2, 3

Petek,
1. 7.

Odmor

Četrtek,
30. 6.

Skupine: začetna 1, 2, 3

9.30 ustno
testiranje za
udeležence

Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26/B – od 16. ure dalje prijava udeležencev
dvotedenskega seminarja

FF = Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana; DDIC = Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26/B, Ljubljana
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Dvotedenski seminar (4.–15. julij 2011)

Ponedeljek,
4. 7.

8.15–9.15

8.30–9.20

9.30–12.00

12.30–14.00

12.30–14.15

Fonetične
vaje

Izbirni tečaji

Lektorske
vaje

Vaje iz
konverzacije

Predavanja

!*

Literarni: Družina v slovenski
mladinski književnosti

!*

!*

Mateja Pezdirc Bartol: Podobe
družin v sodobnem slovenskem
mladinskem romanu

Torek,
5. 7.

Popoldansko-večerni program

12.30 Otvoritev seminarja na FF: predstavitev
programa in ekipe ter razvrstitev udeležencev v
skupine

20.00, Mestni muzej: Slovesnost ob začetku
seminarja: glasbeni nastop Gala Gjurina in Severe
Gjurin

12.30 Mojca Doupona Topič, Tanja Kajtna:
Družina in šport

18.00, DDIC: Spoznavno popoldne: pevska in
gledališka delavnica ter športne aktivnosti

Milena Mileva Blažić: Podobe
družin v kratki sodobni pravljici

Sreda,
6. 7.

Odmor

Vse skupine

Petek,
8. 7.

Nadaljevalne skupine

Četrtek,
7. 7.

Sobota,
9. 7.

8.00, DDIC: Celodnevna ekskurzija na Štajersko – rudarsko mesto Velenje
in knežje mesto Celje: Ljubljana–Velenje–Celje–Ljubljana

Nedelja,
10. 7.

Prosto

* V ponedeljek, 4. 7. velja poseben urnik za nadaljevalce: a) 9.30–12.00 ustno testiranje, b) 13.30–14.30 lektorati.

Začetne (1, 2, 3, 4) in nižje nadaljevalne skupine (1, 2, 3)

13.20 Anja Štefan: Pravljice, ki jih mladi starši
pripovedujejo, pravljice, ki jih otroci poznajo
12.30 Metka Kuhar: Nočejo ali ne morejo iz
»hotela mama«?
13.20 Mateja Pezdirc Bartol: Odnos med materjo
in hčerjo v sodobni slovenski dramatiki – študija
dveh primerov

17.00, FF: Sprehoda po Ljubljani – po izbiri:
umetnostnozgodovinski (Martina Malešič),
literarnozgodovinski (Andrej Bartol)

12.30 Parada mladih

16.00, FF: Fonetične vaje za začetno skupino 4

Špela Zupan: Družina v poeziji najmlajše pesniške
generacije
Maja Smotlak: Pahorjeve matere, hčere in
žensko-moški odnosi v romanu Parnik trobi nji
Manca Erzetič: Srečko Kosovel, poezija in zorni
kot družine: globalno, lokalno in individualno
Boris Kern: Stopenjske tvorjenke iz glagolov
čutnega zaznavanja
Tina Palaić: Pomen jezika v procesu
institucionalnega ukrepanja v primerih nasilja
v družinah

20.00, DDIC: Filmska projekcija: Gremo mi po
svoje

12.30 Mojca Nidorfer Šiškovič:
Ekskurzija na Štajersko – rudarsko mesto Velenje
in knežje mesto Celje

16.00, FF: Fonetične vaje za začetno skupino 4
20.00, SiTi Teater: Gledališka predstava: Fotr

FF = Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana; DDIC = Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26/B, Ljubljana

Fonetičnih vaj ne bo, delo drugih skupin pa bo potekalo po programu.
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8.15–9.15

8.30–9.20

9.30–12.00

12.30–14.00

12.30–14.15

Fonetične
vaje

Izbirni tečaji

Lektorske
vaje

Vaje iz
konverzacije

Predavanja

Jezikoslovni

Ponedeljek,
11. 7.

12.30 Matej Šekli: Neprevzeto besedje za
sorodstvo v slovenščini z vidika zgodovinskega
besedjeslovja

Ada Vidovič Muha, Andreja Žele:
Poglavja iz besedotvorja
Začetne (1, 2, 3, 4) in nižje nadaljevalne skupine (1, 2, 3)

Odmor

Vse skupine

Nadaljevalne skupine

Sreda,
13. 7.

Petek,
15. 7.

16.00, FF: Mestna knjižnica Ljubljana

13.20 Vera Smole: Nekdaj pogoste v slovenskih
družinah – jedi iz krompirja in fižola

Torek,
12. 7.

Četrtek,
14. 7.

Popoldansko-večerni program

12.30 Irena Novak Popov: Družina v pogledu
sodobnih slovenskih pesnikov
13.20 Jože Ramovš: Družina – osnovna in
vseživljenjska šola jezika
12.30 Erika Kržišnik: Jezikovna uresničitev
sorodstvenih metafor v slovenščini

Prosto

17.30, FF: Botanični vrt

13.20 Mojca Ramšak: Ženska čast kot obča
zadeva
12.30 Đurđa Strsoglavec: Poročni boter in krstna
priča

20.00, Dvorana JSKD: Slovanski večer

13.20 Maja Đukanović: Svakovega tasta sestrična
je moja mala teta
12.30 Alojzija Zupan Sosič: Družina v sodobnem
slovenskem romanu

14.00, FF: Zaključek
21.00, Etno klub Zlati zob: Koncert skupine Karin
Zemljič trio

FF = Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana; DDIC = Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26/B, Ljubljana
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Predteden (27. junij–3. julij 2011)

Predteden seminarja je namenjen udeležencem začetnikom pri učenju slovenščine kot drugega ali tujega
jezika. Zato je v programu poudarek na intenzivnih lektorskih vajah ter na vajah iz fonetike v
fonolaboratoriju. V popoldansko-večernem času so za udeležence organizirani poldnevna ekskurzija,
ustvarjalna delavnica in ogled slovenskega filma.

Dvotedenski seminar (4.–15. julij 2011)

Dvotedenski seminar zajema vaje iz fonetike, izbirne tečaje, lektorske vaje, predavanja, vaje iz
konverzacije in individualno konverzacijo ter bogat spremljevalni program.

Vaje iz fonetike

Vaje iz fonetike se izvajajo v dveh delih: (a) vaje za začetnike so obvezne in se začnejo z uvodno
predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika ter 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 so izbirne in namenjene predvsem nadaljevalcem, ki želijo izboljšati svoj govor. Delo je
organizirano v manjših skupinah in prilagojeno posamezniku.

Izbirni tečaji

Dva izbirna tečaja po 5 ur obravnavata aktualna vprašanja slovenskega jezika in književnosti. Namenjena
sta predvsem nadaljevalcem in izpopolnjevalcem. Delo poteka v obliki delavnic, prispevki predavateljev pa
so objavljeni v seminarskem zborniku. Izbira enega od obeh tečajev in udeležba na njem je obvezna za
udeležence višjih nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupin.

Lektorske vaje

Lektorske vaje obsegajo 30 ur na dvotedenskem seminarju in 60 ur na tritedenskem seminarju. Potekajo
v štirih začetniških skupinah, šestih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah, ki so glede na interese
udeležencev razdeljene na jezikoslovno, literarno in splošno. V lektorske skupine so udeleženci razvrščeni
na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred prihodom na seminar, in ustnega testiranja ob začetku
seminarja.

Predavanja

Predavanja obravnavajo najnovejše, sprotne dosežke znanstvene misli o slovenskem jeziku, literaturi in
kulturi. Na 47. seminarju jih bo povezovala naslovna tema Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.
Predavanja bodo že pred začetkom objavljena v seminarskem zborniku. Namenjena so predvsem
udeležencem višjih nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupin, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna.

Vaje iz konverzacije

Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča,
uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so predvsem teme iz
vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene
kulture. Vaje so obvezne za začetne in nižje nadaljevalne skupine.
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Individualna konverzacija

V času seminarja imajo udeleženci v popoldanskem času možnost dveurne brezplačne konverzacije s
študenti ljubljanske slovenistike. Individualna konverzacija omogoči udeležencem pristen stik z domačimi
govorci. Kandidati za individualno konverzacijo se prijavijo pri lektorju svoje skupine.

Popoldansko-večerni program
Ekskurzija na Dolenjsko: Novo mesto in Paha
(Torek, 28. junij, 15.30, FF)

V okviru popoldanske ekskurzije v predtednu seminarja
se bomo odpravili na Dolenjsko. Najprej se bomo
ustavili v Novem mestu, ki je upravno, gospodarsko,
kulturno, izobraževalno in cerkveno središče Dolenjske.
Na vodenem ogledu bomo poskušali na ozadju
zgodovinskih stavb in ulic ujeti sodobni utrip mestnega
središča, ustaviti pa se nameravamo zlasti tam, kjer so
se nekoč zadrževali znameniti kulturni prednamci in
puščali sledi: Janez Trdina, Dragotin Kette, Miran Jarc,
Slavko Grum, Anton Podbevšek, Božidar Jakac,
Vladimir Lamut, Marjan Kozina, pa tudi tam, kjer
nastaja/domuje kultura danes.
Pot nas bo vodila naprej v tovarno Krka, ki se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.
V sklopu obiska si bomo najprej ogledali film o Krki, sledil pa bo vodeni ogled obrata Notol, kjer poteka
proizvodnja trdnih oblik farmacevtskih izdelkov (tablete, kapsule).
Ekskurzijo bomo zaključili na Matjaževi domačiji na Pahi. Ogledali si bomo 150 let staro hišo, obnovljeno
v originalnem stilu z naravnimi materiali (kamen, les, slama), s sto in več let staro opremo, zidanim
štedilnikom in krušno pečjo, savno in etno kletjo. Na domačiji bomo spoznali zgodovino vina in vinske trte,
sestavo cvička in njegovo pridelavo od zgodnje pomladi do Martinovega, ga na koncu kakšen kozarček
spili in poskusili še druge dobrote.
www.novomesto.si, www.krka.si, www.matjazeva-domacija.si

Ustvarjalna delavnica

(Četrtek, 30. junij, 18.00, DDIC)
Kulturno-ekološko društvo Smetumet je nastalo kot posledica kritičnega razmišljanja o problematiki
odpadkov ter odnosa družbe do okolja ter soljudi. Skozi spoj umetnosti, ekologije, oblikovanja in igranja
problematizirajo posameznikov odnos do narave, potrošnje, odpadkov in sodobnega načina življenja.
V ustvarjalni delavnici z naslovom Papir vse prenese! bomo iz starih časopisov, revij, letakov, brošur,
računov … izdelovali blokce in zvežčiče.
www.smetumet.com
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Filmska projekcija: Slovenka

(Petek, 1. julij, 20.00, DDIC)
Ljubljana 2008. Slovenija predseduje Evropski uniji. Aleksandra je stara 23 let, študira angleščino. Doma
je iz manjšega mesta. Oče in mama sta ločena. Pripravlja se na diplomo. Nikomur se niti ne sanja, da ima
v oglasniku oglas pod šifro »Slovenka« in da se prostituira. Spretno manipulira z ljudmi okoli sebe, laže,
tudi krade in sovraži mamo. Edini, ki ga ima zares rada, je njen oče. Aleksandra ima svoje načrte za
življenje, ki pa ni tako enostavno, kot si predstavlja.
2009. Režija: Damjan Kozole; scenarij: Ognjen Sviličić, Matevž Luzar, Damjan Kozole;
igrajo: Nina Ivanišin, Peter Musevski, Primož Pirnat, Maruša Kink, Uroš Fürst, Andrej Murenc,
Primož Petkovšek, Ivo Godnič, Aleš Valič idr. 87 minut. Film bo predvajan z angleškimi podnapisi.
www.slovenka.si

Slovesnost ob začetku seminarja: glasbeni nastop Gala Gjurina in Severe Gjurin
(Ponedeljek, 4. julij, 20.00, Mestni muzej)

Gal Gjurin je avtor, večinštrumentalist, vokalist, glasbeni producent, pesnik in prozaist. Na področju
glasbe je posnel sedem avtorskih plošč (zadnja nosi naslov Duša in telo, 2011), njegova literarna dela pa
so prevedena v več tujih jezikov. Komponira in izvaja tudi avtorsko, orkestralno in filmsko glasbo ter glasbo
za dramske in plesne predstave. Gjurin je prejemnik nagrade Slovenskega šansona 2005, nominiran je
bil za najboljši slovenski knjižni prvenec leta 2002 (Mesto, zal), poezijo in prozo pa objavlja v uglednejših
literarnih revijah in drugih publikacijah.
Severa Gjurin je pevka in likovna pedagoginja. Za sabo ima že nekaj samostojnih likovnih razstav,
udeležuje se raznih džezovskih delavnic in jam sessionov ter prireja samostojne koncerte. Skupaj
z bratom Galom sta bila člana glasbene skupine Olivija, sodelovala je z ekskluzivnim etno kvartetom
Dvabasadvaglasa, glasbeno-literarnim Projektom Mesto, s portugalsko zasedbo ZedisaNeonLight,
z Vladom Kreslinom in drugimi glasbeniki.
Gal in Severa Gjurin pravita, da v glasbi in besedi skrbita za slovenščino.
www.galgjurin.si, www.olivija.org/zpis-severa.html

Spoznavno popoldne

(Torek, 5. julij, 18.00, DDIC)
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 ali gledališče, drugi boste igrali košarko. Ob koncu
prijetnega popoldneva se bomo še okrepčali.
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Sprehoda po Ljubljani

(Sreda, 6. julij, 17.00, FF)
V sproščenem vzdušju, ki ga ponuja dveurni sprehod po Stari Ljubljani, bomo spoznali
literarnozgodovinske ali umetnostnozgodovinske značilnosti mesta. Skupini bosta vodila izkušena vodnika,
strokovnjaka svojega področja, Andrej Bartol in Martina Malešič. Odkrila vam bosta sicer nevidne
skrivnosti slovenske prestolnice.

Filmska projekcija: Gremo mi po svoje
(Četrtek, 7. julij, 20.00, DDIC)

Aleks s taborniškimi prijatelji tabori ob Soči. Starešina preresno jemlje taborništvo in vzgojo otrok ter s tem
povzroča številne komične zaplete. To, da se fantje bolj kot za taborniški red in veščine zanimajo za
sosednji, umetniški tabor, kjer so večinoma prav luštne punce, k disciplini ne pomaga. Mnogi zabavni in
čustveni zapleti med zanimivimi otroškimi in odraslimi liki se odvijejo na osupljivo lepih lokacijah
Triglavskega narodnega parka in stkejo himno naravi, čisti otroški duši, zdravi pameti, ljubezni, humorju in
optimističnemu pogledu na življenje.
2010. Režija in scenarij: Miha Hočevar; igrajo: Jurij Zrnec, Jana Zupančič, Ajda Toman, Uroš Kaurin,
Luka Cimprič, Tadej Koren Šmid, Jure Kreft, Matevž Štular idr. 97 minut. Film bo predvajan z angleškimi
podnapisi.
www.emotionfilm.si/filmi/Gremo-mi-po-svoje

Gledališka predstava: Fotr

(Petek, 8. julij, 20.00, SiTi Teater)
Postati oče ni posebej zapleteno, se pa zaplete takoj
za tem. Sveže pečeni oče prihaja z besedo na dan.
Ni ati, ni oči, ni ata in ni tata ...
Lado Bizovičar, ki se je na odrskih deskah odrezal že
v predstavah 5moških.com in Ženske&moški.com,
ter Nataša Barbara Gračner, ki se je kot režiserka
proslavila z uspešnico Jamski človek, sta se izkazala
kot izvrsten tandem. Monokomedijo islandskega
avtorja Bjarnija Haukurja Thorssona sta predelala,
ji vdahnila svežino lastnih izkušenj ter zabavnih
anekdot prijateljev in znancev ter jo popestrila z družinskim filmčkom, v katerem se v vlogi Ladove žene
znajde Katarina Čas. Nastala je duhovita izpoved o objemih in poljubih, majhnih in velikih odločitvah, testu
nosečnosti z modrim rezultatom, ginekologu, požrešni ženi, velikem trebuhu, neopisljivem rojstvu ter
neobhodnih spremembah, ki sledijo: neprespanih nočeh, utrujenosti, umazanih plenicah, dragih igračah
in mulcu, ki si ga je kljub vsemu želel. Predstava za vse fotre in mame, bodoče, aktualne in ostale ...
2010. Besedilo: Bjarni Haukur Thorsson, prevod: Lija Pogačnik, režija: Nataša Barbara Gračner,
igra: Lado Bizovičar, igra v filmu: Katarina Čas, glasba: Igor Vincetič.
www.sititeater.si/sl/predstave/fotr_1
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Ekskurzija na Štajersko – rudarsko mesto Velenje in knežje mesto Celje
(Sobota, 9. julij, 8.00, DDIC)

Letošnja ekskurzija nas bo pripeljala v največjo slovensko pokrajino Štajersko, in sicer v njen jugozahodni
del ter v dve večji slovenski mesti Velenje in Celje. Pot nas bo najprej vodila po avtocesti Ljubljana–
Maribor skozi predore pod Trojanskim prelazom, pri Vranskem pa se bomo spustili v dolino. Na levi in
desni strani ceste nas bodo ob poti spremljala polja hmelja, ki ga v tem delu Slovenije pridelujejo vse od
19. stoletja. Zato Spodnjo Savinjsko dolino ali Savinjsko ravan nekateri imenujejo kar »dolina zelenega
zlata«. V času našega obiska bodo plezalke te visoke rastline skoraj že zrasle do vrha svojih opor, saj bo
do obiranja le še mesec dni.
Pri Žalcu, osrednjem kraju Spodnje Savinjske doline, bomo zavili z avtoceste na sever proti Velenju in našem
prvem postanku. Najprej bomo zagledali Velenjski grad, ki se dviga nad mestom na levi strani, potem pa z
vožnjo skozi mesto občutili utrip Velenja kot mladega mesta (ustanovljenega leta 1959), ki pa ima več kot
dvestoletno rudarsko tradicijo. Peljali se bomo skozi naselja
hiš in nizkih blokov, med katerimi je veliko parkov in površin
za druženje. Premogovnik pa je tisti, ki to mesto najmočneje
označuje, saj so zaradi intenzivnega izkopa lignita tu nastala
kar tri večja jezera – Škalsko, Velenjsko in Družmirsko, ob
katerih se razvija turizem. V Muzeju premogovništva Slovenije
si bomo ogledali razstave v zgornjih prostorih, nato pa se
bomo z rudniškim dvigalom spustili v podzemlje, kjer bomo
opazovali svojstven svet rudarjev – njihovo delo pod zemljo,
običaje ter kopanje premoga včasih in danes; tudi rudarska
malica ne bo manjkala.
Pot bomo po avtocesti nadaljevali po Spodnji Savinjski dolini do Celja, mesta, starega več kot dva tisoč let.
Takoj od odcepa za center mesta bomo videli vsem dobro znano predmestje večine sodobnih mest –
predstavništva in skladišča podjetij, trgovske centre, športne dvorane, zabaviščne centre s kinodvoranami itn.
Cestne povezave z Ljubljano in Mariborom, nekdaj pa tudi z avstrijskim Gradcem, so pomembno pomagale
Celju, da se je stalno gospodarsko razvijalo in se ohranjalo kot gospodarsko središče tega dela Slovenije.
Skozi novi del Celja in industrijsko predmestje Gabrje se bomo pripeljali do starega mestnega jedra in
najprej zavili na Stari grad, ki se dviga nad mestom na levem bregu Savinje. V srednjem veku je služil kot
domovanje Celjskim knezom, danes pa ga obnavljajo
in z mnogimi prireditvami vračajo v življenje.
S Friderikovega stolpa, kjer naj bi bil v očetovem
zaporu zaradi ljubezni do Veronike grof Friderik II.,
in z zahodnega predela gradu je prelep razgled na
Celje in Savinjsko dolino, ki ga obkroža.
Po kosilu se bomo odpravili v stari del mesta ob
Savinji in z ogledi razstav ter s sprehodom po mestu
spoznali Celje v treh obdobjih – kot rimsko Celeio,
srednjeveško Celje, povezano z vladavino Celjskih
knezov, ter sodobno Celje – življenje v mestu v
20. stoletju nam bo prikazala razstava Živeti v Celju.
V Ljubljano se bomo vrnili v poznih večernih urah.
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Program ekskurzije:
8.00
9.30
12.15
13.00
14.00
16.00–19.00
		
19.00–20.30
20.30
okoli 22.00

ODHOD IZ LJUBLJANE
OGLED MUZEJA PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE V VELENJU
ODHOD IZ VELENJA
OGLED STAREGA GRADU V CELJU
KOSILO V GOSTILNI KMETEC – TLAČAN V CELJU
VODENI OGLEDI CELJA, MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
IN POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE
PROSTO V CELJU
ODHOD IZ CELJA
PREDVIDEN POVRATEK V LJUBLJANO

Mestna knjižnica Ljubljana

(Ponedeljek, 11. julij, 16.00, FF)
Ustanovljena je bila leta 1911, pozneje so jo preimenovali v Šentjakobsko knjižnico, na ozemlju Kraljevine
Jugoslavije pa je bila največja ljudska knjižnica. Med drugo svetovno vojno je bila edina ljudska knjižnica,
ki je opravljala svojo kulturno poslanstvo. Leta 2008 se je znova preimenovala v Mestno knjižnico
Ljubljana, vanjo pa so vključene naslednje knjižnice: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca,
Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Šiška in Slovanska knjižnica. Mestna
knjižnica Ljubljana, ki pripravlja za svoje uporabnike in zainteresirano javnost mesečno več kot 200
prireditev, je ena izmed slovenskih osrednjih območnih knjižnic.
Obiskali bomo Pionirsko knjižnico, ki jo je z imenom Mestna pionirska knjižnica leta 1948 ustanovilo
Poverjeništvo za kulturo in umetnost v Ljubljani. Najprej je delovala kot oddelek Šentjakobske knjižnice,
leta 1954 pa se je osamosvojila kot Pionirska knjižnica in danes je del Knjižnice Otona Župančiča.
Sprejeli nas bodo na Oddelku za otroke in mladino, kjer si bomo ogledali razstavo slovenskih mladinskih
del na temo »Družina« in Župančičevo spominsko zbirko ter 20-minutni animirani film Knjiga te čaka.
Poišči jo!, popeljali pa nas bodo tudi po celotni knjižnici.
www.mklj.si/index.php/enote-center

Botanični vrt

(Sreda, 13. julij, 17.30, FF)
Botanični vrt, ki deluje pod okriljem Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, je bil
ustanovljen leta 1810 in je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z neprekinjenim
delovanjem v Sloveniji, velja pa tudi za najstarejši botanični vrt v jugovzhodnem delu Evrope. V njem raste
mnogo vrst rastlin in tudi endemitov, ki so drugod že izumrli. Z letom 1991 je bil Botanični vrt zavarovan
kot spomenik oblikovane narave na lokalni ravni, leta 2008 pa je dobil status spomenika državnega
pomena. Med obiskom si bomo med drugim ogledali tudi tropski rastlinjak.
www.botanicni-vrt.si
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Slovanski večer

(Četrtek, 14. julij, 20.00, Dvorana JSKD)
Slovanski večer bomo priredili v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur.
V obliki okrogle mize bo potekal na temo medkulturnega sodelovanja slovanskih
držav. Nanj bomo povabili slovenskega pisatelja in predsednika slovenskega
programskega sveta Foruma slovanskih kultur Vlada Žabota, da bo predstavil Forum
in svoje delo pri posredovanju kulture med slovanskimi narodi, docenta za poljsko
književnost na ljubljanski Filozofski fakulteti ter prevajalca in prejemnika – od
poljskega predsednika – viteškega križa za zasluge pri posredovanju slovenskopoljske literature in kulture dr. Nika Ježa, da bo predstavil bogato slovensko-poljsko
sodelovanje, ter enega od udeležencev seminarja, ki bo predstavil kulturne povezave
med Slovenijo in svojo državo. Program bo povezovala docentka za hrvaško in srbsko
književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani dr. Đurđa Strsoglavec, ki bo predstavila tudi slovenskojužnoslovanske kulturne odnose. V pogovor se boste lahko vključevali tudi vsi seminaristi in drugi
poslušalci. Glasbeno bo prireditev popestril slovenski književnik, prevajalec in glasbenik Klemen Pisk.
www.fsk.si, www.klemen.pisk.net

Koncert skupine Karin Zemljič trio

(Petek, 15. julij, 21.00, Etno klub Zlati zob)
Seminar bomo, tako kot se za vsako trdo delo spodobi, zaključili z zabavo – koncertom skupine Karin
Zemljič trio. Vokalistka Karin Zemljič študira džez ter pop petje v Celovcu. Kot spremljevalni vokal sodeluje
z raznimi slovenskimi zasedbami (Toti Big band, Nuša Derenda, Tabu, Pika Božič idr.), kot glavni vokal pa
poje v več manjših džez, pop, soul in funk zasedbah.
Kitarist Marko Zaletelj je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
znan predvsem kot studijski glasbenik, nekaj časa je igral tudi v tujini,
zadnjih nekaj let pa sodeluje v različnih projektih s svojo zasedbo Modern
Blues, Mio Žnidarič, Ladom Leskovarjem idr. Je redni član Big banda
Maribor.
Saksofonist Gregor Kozar končuje študij saksofona v Celovcu.
Na državnem tekmovanju je osvojil bronasto plaketo kot solist in zlato
plaketo s kvartetom. Sodeluje z več slovenskimi pevci (Zoran Predin,
Neisha, Oto Pestner idr.), big bandi, simfoničnim orkestrom
SNG Maribor idr.
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Dodatne informacije
Uporabne povezave
www.centerslo.net – Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
www.ff.uni-lj.si/slovenistika – Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
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.omnibus.se/beseda – virtualna slovenska knjigarna
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.fidaplus.net – korpus slovenskega jezika
http://demo.gigafida.net – korpus slovenskega jezika
http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html – besedilni korpus
www.korpus-gos.net – korpus govorjene slovenščine
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/izvori/slovenscina – Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Koper
Univerze na Primorskem
www.ung.si/si/o-univerzi/sole/4000/ – Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html – Slavistično društvo Slovenije
www.jakrs.si – Javna agencija za knjigo RS
www.mvzt.gov.si – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
www.mss.gov.si – Ministrstvo za šolstvo in šport RS
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
http://videolectures.net/ff_uni_lj – predavanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
www.film-center.si – Slovenski filmski center
www.fsk.si – Forum slovanskih kultur
www.culture.si – spletna stran o slovenski kulturi (zaenkrat samo v angleščini)
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.matkurja.com/si, www.najdi.si, www.google.si
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Knjižnice v Ljubljani

Nekatere slovenistične strokovne revije

Osrednja humanistična knjižnica
Filozofske fakultete
Oddelčne knjižnice
Aškerčeva 2
www.ff.uni-lj.si

Jezik in slovstvo
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, Ljubljana
www.jezikinslovstvo.com
Slavistična revija
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, Ljubljana
www.ff.uni-lj.si/publikacije/sr/okvir.html
www.ijs.si/lit/sr.html

Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova ulica 2
www.mklj.si
Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1
www.mklj.si/index.php/slovanska-knjiznica

Primerjalna književnost
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, Ljubljana
www.zrc-sazu.si/sdpk/revija.htm

Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
www.nuk.uni-lj.si

Jezikoslovni zapiski
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Novi trg 4, Ljubljana
http://isjfr.zrc-sazu.si/index.php?q=sl//node/14

Biblioteka SAZU
Novi trg 3–5
www.sazu.si
www.sazu.si/biblioteka.html

Slovene Studies
Society for Slovene Studies
3030 64th Avenue SW
Alki Place Unit C, Seattle, WA 98116
www.arts.ualberta.ca/~ljubljan/journal.html
www.slovenestudies.com
Slava
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, Ljubljana
www.ijs.si/lit/slava.html
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Gledališča v Ljubljani

Muzeji in galerije v Ljubljani

SNG Drama Ljubljana
Erjavčeva 1
www.drama.si

Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20
www.narmuz-lj.si

SNG Opera in balet Ljubljana
Cankarjeva 11
www.opera.si

Narodna galerija
Puharjeva 9
www.ng-slo.si

Mestno gledališče ljubljansko
Čopova 14
www.mgl.si

Mestni muzej Ljubljana
Gosposka 15
www.mgml.si/mestni-muzej
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
www.etno-muzej.si

Šentjakobsko gledališče
Krekov trg 2
www.sentjakobsko-gledalisce.si

Moderna galerija
Tomšičeva 14
www.mg-lj.si

Slovensko mladinsko gledališče
Vilharjeva cesta 11
www.mladinsko.com
Društvo Cafe Teater
Miklošičeva 2
www.cafe-teater.si

Mestna galerija Ljubljana
Mestni trg 5
www.mestna-galerija.si/ljubljana.asp

Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg 2
www.lgl.si

Galerija Cankarjev dom
Prešernova 10
www.cd-cc.si

Mini teater Ljubljana
Križevniška 1
www.mini-teater.si

Muzej novejše zgodovine
Celovška 23
www.muzej-nz.si

Gledališče Glej
Gregorčičeva 3
www.glej.si

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si

SiTi Teater
BTC City
www.sititeater.si

Galerija ŠKUC
Stari trg 21
www.galerija.skuc-drustvo.si
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Kinematografi v Ljubljani

Kulinarika v Ljubljani

Kolosej
Šmartinska 152
www.kolosej.si

Pod lipo, Borštnikov trg 3
Emonska klet, Plečnikov trg 1
Pizzeria Foculus, Gregorčičeva 3
Maximarket – Samopostrežna restavracija 2000,
Trg Republike 1
Tomato, Šubičeva 1
Romansa, Trg Republike 1
Restavracija Julija, Stari trg 9
Lunch Café, Stari trg 9
Ljubljanski dvor, Dvorni trg 1
Okrepčevalnica Stadra, Gosposka 9
Restavracija Tartuf, Mali trg 3a
Pri Mraku, Rimska 4
Šestica, Slovenska 40
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
Pod Rožnikom (srbska hrana),
Cesta na Rožnik 18
La Storia Trattoria (italijanska hrana),
Kersnikova 5
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
McDonald’s, Čopova 14

Slovenska kinoteka
Miklošičeva cesta 38
www.kinoteka.si
Kinodvor
Kolodvorska 13
www.kinodvor.org
Kinoklub Vič
Trg MDB 4
www.kolosej.si/kinocentri/mestna-dvorana/

Kopališča v Ljubljani
Vodno mesto Atlantis
Šmartinska 152
www.atlantis-vodnomesto.si
Kopališče Kodeljevo
Gortanova 21
www.zavod-tivoli.si
Laguna Spa & Fun
Dunajska 270
www.laguna.si

16

6
7
8
9
10
11

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2
Dijaški dom Ivana Cankarja,
Poljanska cesta 26/B
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15
Prešernov spomenik

Železniška postaja
SiTi Teater, Dvorana Mercurius, BTC City
Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2
Botanični vrt, Ižanska cesta 15
Dvorana JSKD, Cankarjeva cesta 5
Etno klub Zlati zob, Zaloška cesta 69
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Vsebina
1. Program str. 1

Predteden (27. junij–3. julij 2011)
Dvotedenski seminar (4.–15. julij 2011)
Vaje iz fonetike
Izbirni tečaji
Lektorske vaje
Predavanja
Vaje iz konverzacije
Individualna konverzacija

2. Popoldansko-večerni program str. 7

Ekskurzija na Dolenjsko: Novo mesto in Paha
Ustvarjalna delavnica
Filmska projekcija: Slovenka
Slovesnost ob začetku seminarja: glasbeni nastop Gala Gjurina in Severe Gjurin
Spoznavno popoldne
Sprehoda po Ljubljani
Filmska projekcija: Gremo mi po svoje
Gledališka predstava: Fotr
Ekskurzija na Štajersko – rudarsko mesto Velenje in knežje mesto Celje
Mestna knjižnica Ljubljana
Botanični vrt
Slovanski večer
Koncert skupine Karin Zemljič trio

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

Lektorice in lektorji:

Nataša Hribar
Pavel Ocepek
Tatjana Jamnik
Ana Fras
Polona Liberšar
Andreja Ponikvar
Barbara Upale
Laura Fekonja
Jasmina Šuler Galos
Andrej Šurla
Helena Kuster
Mojca Stritar
Mojca Smolej
Nataša Logar Berginc
Urška Perenič
Natalija Toplišek
Saša Vojtech Poklač
Meta Klinar

Fonetične vaje:
Hotimir Tivadar

Asistentke:

Petra Jurič
Anita Marenk
Nataša Medvešek
Nina Pfajfar

3. Dodatne informacije str. 13

Uporabne povezave
Knjižnice v Ljubljani
Nekatere slovenistične strokovne revije
Gledališča v Ljubljani
Muzeji in galerije v Ljubljani
Kinematografi v Ljubljani
Kopališča v Ljubljani
Kulinarika v Ljubljani

47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
Vodnik po programu. Uredili Vera Smole, Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber,
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 Valentin Bucik, dekan Filozofske fakultete, tisk Birografika Bori d. o. o.
Naklada: 400 izvodov.
Publikacija je brezplačna.
Prireditev financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, za (finančno)
podporo pa se zahvaljujemo tudi Forumu slovanskih kultur, Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Celje,
Javni agenciji za knjigo RS, Knjigarni Filozofske fakultete, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti,
Mestni knjižnici Ljubljana, Krki d. d. ter časopisnima hišama Delo in Dnevnik.
© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2011. Vse pravice pridržane.
Ljubljana, junij 2011
© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2010. Vse pravice pridržane2010
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Tel.: 00386 1 241 86 76
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E-naslov: damjan.huber@ff.uni-lj.si
www.centerslo.net/seminar
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