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Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Predstavitev avtoric in avtorjev

Mag. Branko Ažman je višji predavatelj za področje angleškega jezika na Fakulteti za varno-
stne vede Univerze v Mariboru in prevajalec. Njegova raziskovalna področja so leksikografija, 
besediloslovje in usvajanje ter poučevanje angleškega jezika, predvsem slovnice.

branko.azman@fvv.uni-mb.si

Dr. Silvija Borovnik je redna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovanske 
jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja zlasti s 
sodobnejšo slovensko prozo in dramatiko dvajsetega in enaindvajsetega stoletja, s posebno pozor-
nostjo se posveča književnosti slovenskih literarnih ustvarjalk, pa tudi slovensko-avstrijskim in slo-
vensko-poljskim literarnim stikom. Zanimajo jo problemi literarnega prevajanja in literatura avtorjev, 
ki odraža različne dvo-ali večkulturne stike. Objavila je vrsto znanstvenih prispevkov in nekaj znan-
stvenih monografij oz. delov monografij, npr. Pišejo ženske drugače? (1995), Študije in drobiž 
(1998), Pripovedna proza v Slovenski književnosti III (2001, ur. Jože Pogačnik), Slo venska dra
matika v drugi polovici 20. stoletja (2005) in Književne študije – o vlogi ženske v slovenski knji
ževnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji (2012). Izdala je tudi obsežno 
antologijo krajše proze slovenskih pisateljic s spremno študijo Kliči me po imenu (2013). Kot gostu-
joča profesorica je predavala na univerzah v Avstriji, na Češkem, Poljskem in v Nemčiji.

silvija.borovnik@uni-mb.si

Dr. Bojan Dobovšek je profesor na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mari-
boru, in je habilitiran za področje kriminologije. Je tudi sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta 
za Politične vede in gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Gentu. Napisal je številne 
knjige in organiziral konference na teme s področja organizirane kriminalitete in korupcije, tako 
doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, 
Združenih narodov in je sodelavec skupine BKA za organizirano kriminaliteto v Nemčiji. Predava 
na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Pravni fakulteti v Sarajevu ter sodeluje v predavanjih 
z drugimi fakultetami v EU in na področju Balkana. V letu 2009 mu je mednarodna založba 
Emerald za članek Mreže gospodarskega kriminala v državah v tranziciji podelila priznanje za 
najbolj priporočen članek. Je tudi poslanec v parlamentu RS. 

bojan.dobovsek@fvv.uni-mb.si

Dr. Nataša Gliha Komac je sodelavka Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU. Od l. 1999 kot docentka redno sodeluje v visokošolskem izobraževalnem pro-
cesu: v štud. l. 2014/2015 je bila nosilka predmeta Poglavja iz slovnice – slovarski vidik na Oddelku 
za slovenistiko FF Univerze v Ljubljani. Je tudi predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika 
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Kanalska dolina. Njeno raziskovalno delo je osredinjeno na področji uporabnega jezikoslovja in soci-
olingvistike. Ukvarja se z vprašanji slovenskega jezika na jezikovno mešanih območjih, zlasti z vpraša-
njem njegovega razvijanja in ohranjanja na robovih slovenskega etničnega ozemlja, in z vprašanji 
standardizacije, normativnosti in zvrstnosti slovenskega jezika nasploh. Je avtorica znanstvenih mono-
grafij Ljudska religioznost v Kanalski dolini: O umiti in v prt zaviti lobanji (2014), Na meji, med jeziki 
in kulturami (2002) in Slovenščina med jeziki Kanalske doline (2009, 2011) ter soavtorica strokovne 
monografije O slovenskem jeziku/On slovene (2007, 2008). Pri Slovarju novejšega besedja sloven
skega jezika (2012, 2013) je bila zadolžena za stilno-zvrstno označevanje, sodelovala je pri pripravi 
druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014) in je 
soavtorica Osnutka koncepta novega slovarja slovenskega knjižnega jezika (2015).

ngk@zrc-sazu.si

Ddr. Igor Grdina je redni univerzitetni profesor za kulturno zgodovino ter za slovensko književ-
nost. Objavil je 27 samostojnih knjig, njegova bibliografija obsega več kot 1200 enot. Predaval je 
na vseh štirih slovenskih univerzah, na Dunaju (2 semestra), v Pragi, Regensburgu, Tübingenu, 
Gradcu in Celovcu. Prevedel ali na novo napisal je tudi 11 libretov za uprizoritve oper in operet.

igor.grdina@zrc-sazu.si

Janoš Ježovnik (1987) je leta 2013 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz 
slovenskega jezika in književnosti (diplomsko delo Glagolski sistem krajevnega govora Šoštanja) 
ter primerjalne književnosti in literarne teorije (diplomsko delo Narečna književnost Renata Quag lie 
v prevodih Marka Kravosa, za katero je prejel nagrado Slovenskega raziskovalnega inštituta). Študij 
nadaljuje kot doktorski študent slovenistike na isti fakulteti, od novembra 2014 je kot mladi razisko-
valec zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Posveča se slovenskim 
narečjem v Italiji, zlasti v Beneški Sloveniji in Reziji, in sicer tako z vidika slovnično slovarskih opisov 
kot z vidika etnolingvistične vitalnosti in jezikovnega stika.

jezovnik@zrc-sazu.si

Franci Just (1959), literarni zgodovinar, urednik in publicist, preučuje literarne pojave in oseb-
nosti v slovenskem panonskem prostoru ter literarno ustvarjalnost Porabskih Slovencev. S tega 
raziskovalnega področja je objavil več literarnozgodovinskih razprav, svoje raziskave pa je doslej 
strnil v knjigah Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja (2000), 
Besede iz Porabja, besede za Porabje. Pregled slovstva pri Porabskih Slovencih (2003), Pa  non
ski književni portreti 1. Prekmurje in Porabje A–I (2006), Porabje (2009), Panonski književni 
portreti 2. Ferdo Godina – narečni literarni opus 1930–1936 (2012). Leta 2005 je prejel nagrado 
Slavističnega društva Slovenije za pomembne dosežke pri raziskovanju in v publicistiki.

franci.just@guest.arnes.si

Alena Klvaňová je doktorska študentka študijskega programa Filologija na Filozofski fakulteti 
Masarykove univerze v Brnu. Leta 2014 je diplomirala na isti univerzi iz slovenskega jezika in knji-
ževnosti s temo Aleksandrinke – zgodovinski fenomen ženskega izseljevanja. Področje njenega 
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zanimanja je izseljevanje s slovenskega etničnega prostora, še posebej žensko izseljevanje v Egipt 
od druge polovice 19. stoletja. V okviru študija se udeležuje kulturnih prireditev in projektov, ki so 
namenjeni popularizaciji slovenistike na Češkem. 

klvanova.alena@seznam.cz

Dr. Simona Kranjc je redna profesorica na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja predvsem z jezikom v rabi, tako med 
drugim predava skladnjo, pragmatiko, psiholingvistiko in diskurz. Je avtorica in soavtorica več 
monografij s področja otroškega govora ter številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, objavlje-
nih doma in v tujini. Trenutno je predsednica Delovne skupine za jezik in internacionalizacijo pri 
Rektorski konferenci Republike Slovenije in Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu 
Republike Slovenije za kulturo.

simona.kranjc@ff.uni-lj.si

Dr. Irena Novak Popov je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz angleškega in franco-
skega jezika s književnostma (1977), z vzporednim študijem slovenistike, magisterijem (1991) in 
doktoratom (1995) se je preusmerila v slovensko književnost, kjer kot redna profesorica predava na 
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. Osnovni področji njenega strokovnega zanimanja sta 
sodobna kratka proza in poezija: semantične figure, oblike, tokovi, prevajanje, medkulturni dialog, 
tematska raznovrstnost, ustvarjalnost pesnic. Objavlja v strokovnih revijah, zbornikih z znanstvenih 
simpozijev in konferenc ter knjigah, npr. Sprehodi po slovenski poeziji (2003) in Novi sprehodi po 
slovenski poeziji (2014). Poleg geselskih člankov za leksikone in enciklopedije je napisala poglavja 
o poeziji v srednješolskih učbenikih za pouk književnosti Branja 3 in Branja 4. Več let je pripravljala 
obsežno Antologijo slovenskih pesnic 1–3 (2004–2007). Ob vodenju 23. mednarodnega simpo-
zija Obdobja (zbornik referatov Slovenska kratka pripovedna proza, 2006) in Seminarja slovenske-
ga jezika, literature in kulture (2006, 2007) se je lotevala tudi analiz slovenskega pripovedništva, ki 
so zbrane v knjigi Izkušnja in pripoved (2008). Na SSJLK je bila več let lektorica v izpopolnjevalni 
skupini, vodila je jutranje tečaje, predavala in bila v letih 2006 in 2007 predsednica.

irena.novak2@guest.arnes.si

Mag. Lucia Gaja Scuteri je doktorska študentka študijskega programa Zgodovine Evrope in 
Sredozemlja na Univerzi na Primorskem v Kopru. Je magistrica slavistike, magistrirala je na 
Univerzi v Neaplju L’Orientale (Italija) s temo Slovenski jezik: diahrona primerjava TV govora pod 
mentorstvom izr. prof. Antonelle Giannini in izr. prof. Françoisa Esvana. Področje njenega razisko-
vanja je slovenski govorjeni jezik, še posebej TV-govor dnevnoinformativnih oddaj RTV Slovenija 
in slovensko jezikovno vprašanje v okviru socialistične Jugoslavije. 

lg.scuteri@gmail.com

Boštjan Slak je raziskovalec in zunanji sodelavec Katedre za kriminalistiko na Fakulteti za 
varnostne vede Univerze v Mariboru. 

bostjan.slak@gmail.com
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Dr. Vera Smole je redna profesorica za dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika na 
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pred tem je bila kot raziskovalka 
in vodja dialektološke sekcije zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v geolingvistiko (avtorica in soavtorica kart za Slovenski in 
slovanski lingvistični atlas), narečno leksikologijo in frazeologijo, tonematiko in v opis posameznih 
narečnih govorov in narečij ter položaja narečij v današnji jezikovni situaciji.

vera.smole@ff.uni-lj.si

Dr. Marko Stabej (1965) je profesor za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani in predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Kot gostujo-
či profesor je deloval na Univerzi na Dunaju, v Mariboru, Celovcu, Zagrebu in na Univerzi na Pri-
morskem. Raziskuje na področju sodobne in zgodovinske sociolingvistike slovenske jezikovne 
skupnosti, strokovno deluje na področju uporabnega jezikoslovja. Poje in igra klaviature pri bendu 
Melanholiki in zanje tudi piše pesmi.

marko.stabej@ff.uni-lj.si

Dr. Đurđa Strsoglavec je izredna profesorica za hrvaško in srbsko književnost na Oddelku za 
slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predmet njenega pedagoškega in znanstvenega 
interesa so južnoslovanske književnosti in prevodoslovna vprašanja prevajanja iz/v sorodne jezike.

durda.strsoglavec@guest.arnes.si

Dr. Peter Svetina je študiral slovenski jezik in književnost na ljubljanski Filozofski fakulteti ter 
magistriral in doktoriral s področja starejše slovenske poezije. Od leta 2003 je zaposlen na In  šti-
tutu za slavistiko univerze v Celovcu, kjer predava slovensko in južnoslovanske književnosti. 
Raziskovalno se ukvarja zlasti z mladinsko književnostjo in poezijo.

peter.svetina@aau.at

Dr. Matej Šekli je leta 2001 diplomiral iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja in slovenistike 
ter leta 2007 doktoriral iz jezikoslovja, oboje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL). Na 
Oddelku za slavistiko in na Oddelku za slovenistiko FF UL predava predmete s področja primerjalne-
ga jezikoslovja slovanskih jezikov ter je hkrati sodelavec Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU. Njegova znanstvenoraziskovalna področja so primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, 
zgodovinska slovnica in narečjeslovje slovenskega jezika, slovensko imenoslovje ter jeziki v stiku. Je 
avtor knjig Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici (2008) in Primerjalno 
glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine (2014).

matej.sekli@guest.arnes.si

Gorazd Tivadar je zaposlen na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, kjer je sodnik od novem-
bra 2006. Leta 1997 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, septembra 2000 opravil 
državni pravniški izpit, od leta 2000 do leta 2006 je bil zaposlen na Okrožnem sodišču v Murski 
Soboti kot strokovni sodelavec. Od nastopa sodniške funkcije naprej sodi v kazenskih in civilnih 



149

Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

postopkih, poleg tega pa še v izvršilnih postopkih. Ob študiju prava je končal Orglarsko šolo v 
Mariboru in je že več kot petnajst let zborovodja Moškemu pevskemu zboru Lipovci. Od leta 2010 
je predsednik občinske volilne komisije občine Beltinci, od leta 2013 pa vodi Aktiv svetov staršev 
osnovnih šol Pomurja.

gorazd.tivadar@sodisce.si 

Dr. Hotimir Tivadar je zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, svoj dodiplomski in podiplomski 
študij je opravil tudi na praški Karlovi univerzi (somentorica prof. dr. Zdena Palková), kjer je bil leta 
1998 kot študent dodiplomskega študija na enosemestrskem študiju na oddelkih za fonetiko, češki 
jezik in slovanske jezike. Ukvarja se predvsem z raziskovanjem govorjenega jezika in fonetično-fono-
loškimi vprašanji slovenskega jezika glede na druge jezike in kontrastivnimi analizami s slovanskimi 
jeziki. Sodeluje s fonetiki v slovanskem svetu (Torun, Praga, Košice, Zagreb, Skopje …), je član 
Mednarodne komisije za fonetiko in fonologijo slovanskih jezikov pri Mednarod nem slavističnem 
komiteju in udeleženec vsakoletnih znanstvenih konferenc komisije. Leta 2012 je v Ljubljani organi-
ziral mednarodno fonetično konferenco, katere plod so slovanska monografija Aktualna vprašanja 
slovanske fonetike (2012) in članki v posebni številki Slavistične revije (2012). Poleg raziskovalno-
pedagoškega jezika na ljubljanski Filozofski fakulteti predava govorno-fonetične predmete tudi na 
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, že od svojega dodiplomskega študija pa sodeluje tudi 
z nacionalno RTV-hišo, kjer je predaval (po)ustvarjalcem programa, ki so zdaj zaposleni po vseh 
slovenskih govorjenih medijih. Predaval je na univerzah v Gradcu, Zagrebu, Skopju, Tetovu, Pragi, 
Torunu, Bratislavi, Rimu, v letih 2012–2013 je vodil in zaključil slovenskomakedonski bilateralni pro-
jekt s kolegico prof. dr. Veselinko Labrosko. Trenutno je tudi predsed nik predmetne komisije za 
splošno maturo za slovenščino in univerzitetne komisije za študente s posebnimi potrebami.

hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si
 
Dr. Andreja Žele je od 1. 9. 2011 redno zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 

na Oddelku za slovenistiko, od aprila 2014 kot redna profesorica za slovenski jezik. Prej je dvajset 
let delovala kot leksikologinja (zadnjih deset tudi kot vodja leksikološke sekcije) in na koncu kot 
znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Izdala je pet mono-
grafij, in sicer Vezljivost slovenskega knjižnega jezika (2001), Glagolska vezljivost: iz teorije v 
izraz (2003), Vezljivostni slovar slovenskih glagolov (2008), Pomenskoskladenjske lastnosti 
slovenskega glagola (2012) in Slovar slovenskih členkov (2014). Oktobra 2014 je sprejela pred-
sedovanje Slavističnemu društvu Slovenije.

andreja.zele@ff.uni-lj.si 

Dr. Igor Žunkovič je doktoriral konec leta 2013 z disertacijo Katarza in vesoljska zavest. Od 
leta 2013 kot asistent in zunanji sodelavec poučuje na Oddelku za primerjalno književnost in literarno 
teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se z razmerjem med znanostjo in literaturo, zgodo vino 
svetovne književnosti in sodobno slovensko literaturo. V okviru Štipendije Ustanove Tara sa Kermau-
nerja je v letu 2014 opravil raziskavo Morala in etika v sodobni slovenski dramatiki. 

igor.zunkovic@ff.uni-lj.si


