Vprašaj organizatorja ter Druženje s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike
(Vsak dan od ponedeljka, 6. julija, do četrtka, 16. julija,
16.00–16.30: Vprašaj organizatorja, https://us02web.zoom.us/j/81935962724,
16.30–17.00: Druženje s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike,
https://zoom.us/j/93578041939?pwd=THg1M0ZOSFFiNEV5aDJKU2RGKzlHQT09)

Letošnji seminar ne bo klasična prireditev, ki vsako leto v Ljubljano privabi več kot sto udeležencev,
ki slovenščino študirajo, jo poučujejo ali se strokovno z njo ukvarjajo kako drugače. Kljub spremenjeni
obliki bo tudi letos ponudil intenzivno učenje slovenščine s konverzacijo in fonetičnimi vajami ter strokovna
predavanja, ogled filma in gledališke predstave, umanjkalo pa bo druženje udeležencev med sabo,
z organizatorji, s profesorji in študenti ljubljanske slovenistike, prijatelji, sorodniki, sodelavci, poslovnimi
partnerji idr. v Ljubljani in širom Slovenije. Vsaj malo tega seminarskega vzdušja bomo poskušali
nadomestiti z vsakodnevnimi neformalnimi srečanji v okviru aktivnosti Vprašaj organizatorja ter Druženje
s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike. Organizatorji bodo z veseljem odgovorili na vaša
morebitna vprašanja, se z vami pogovorili in svetovali glede slovenskega jezika, literature in kulture,
študentke in študenti ljubljanske slovenistike pa za vas pripravljajo najrazličnejše aktivnosti, od kvizov, iger,
pogovorov in dogodkov o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi do predstavitev študija slovenščine in
študentskega življenja v Ljubljani.

Zaključek seminarja

(Petek, 17. julij, 13.00–14.00, https://us02web.zoom.us/j/83423319334)
Preden se za letos dokončno poslovimo, se bomo zbrali na zaključni prireditvi, kjer boste seminaristi
pokazali, kaj se vam je uspelo naučiti v preteklih dveh tednih, organizatorji pa vam bomo zaželeli prijetno
poletje in vas povabili na 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki bo naslednje leto – tako
upamo – spet potekal v predavalnicah Filozofske fakultete v Ljubljani in v okviru spremljevalnih dejavnosti
tudi drugod v Ljubljani in po vsej Sloveniji.

SPLETNE POVEZAVE
Dogajanje na 56. SSJLK
Začetek in zaključek seminarja: https://us02web.zoom.us/j/83423319334
Predavanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: https://us02web.zoom.us/j/89977938498
Vprašaj organizatorja: https://us02web.zoom.us/j/81935962724
Druženje s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike:
https://zoom.us/j/93578041939?pwd=THg1M0ZOSFFiNEV5aDJKU2RGKzlHQT09
Ogled slovenskega filma Ne pozabi dihati: https://vimeo.com/ondemand/nepozabidihatisolski
(geslo prejmete po e-pošti)
Ogled gledališke predstave Trač: https://www.youtube.com/watch?v=DhebvqZxovo&feature=youtu.be

Ustanove
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik: https://centerslo.si/
Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: https://www.slov.si/
Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: https://slavistika.net/
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: http://www.ff.uni-lj.si/
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Univerza v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/
Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:
http://www.ff.um.si/oddelki/slovanski-jeziki-in-knjizevnosti/
Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem:
http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-slovenistiko
Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/
Znanstvenoraziskovalni center SAZU: https://www.zrc-sazu.si/
Slavistično društvo Slovenije: https://zdsds.si/
Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani: https://www.cjvt.si/
Trojina, Zavod za uporabno slovenistiko: http://www.trojina.si/
Ustanova patra Stanislava Škrabca: https://www.skrabceva-ustanova.si/si/
Javna agencija za knjigo RS: http://www.jakrs.si/
Društvo slovenskih pisateljev: https://www.drustvo-dsp.si/
Društvo slovenskih književnih prevajalcev: http://www.dskp-drustvo.si/
Lektorsko društvo Slovenije: https://www.lektorsko-drustvo.si/
Slovenski filmski center: http://www.film-center.si/
Forum slovanskih kultur: https://fsk.si/sl-si
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS: http://www.mizs.gov.si/
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/
Ministrstvo za notranje zadeve RS: http://www.mnz.gov.si/
Ministrstvo za zunanje zadeve RS: http://www.mzz.gov.si/
Center RS za mobilnost in evropske programe: https://www.cmepius.si/
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/

Slovenski jezik, literatura in kultura na spletu
Predavanja Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture: http://videolectures.net/ff_uni_lj/
Prosto dostopni spletni tečaj slovenščine: https://www.slonline.si/
Portal za sodobna jezikovna vprašanja: http://www.jezikovna-politika.si/
Virtualna slovenska knjižnica: https://plus.cobiss.si/
Zbirka slovenskih leposlovnih besedil: http://lit.ijs.si/
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: https://fran.si/
Korpus slovenskega jezika Gigafida 2.0: https://viri.cjvt.si/gigafida/
Korpus govorjene slovenščine GOS: http://www.korpus-gos.net/
Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije: http://www.clarin.si/info/o-projektu/
Metaiskalnik po slovenski kulturi (spletnih virih, novicah in dogodkih): https://kulturnik.si/
Spletna stran o slovenski kulturi (v angleščini): https://www.culture.si/

Slovenistične strokovne revije
Slavistična revija: https://srl.si/ojs/srl
Jezik in slovstvo: https://www.jezikinslovstvo.com/
Jezikoslovni zapiski: http://isjfr-s.zrc-sazu.si/
Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave:
https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2
Primerjalna književnost: http://sdpk.si/revijaPKn.xml
Slovene Studies: https://slovenestudies.com/
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Spletni mediji
Spletni portal RTV Slovenija: https://www.rtvslo.si/
Spletno Delo: https://www.delo.si/
Spletni Dnevnik: https://www.dnevnik.si/
Spletni Večer: https://www.vecer.com/
Spletni portal Siol.net: https://siol.net/
Spletni portal 24ur.com: https://www.24ur.com/

Knjižnice v Ljubljani
Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete, Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka
za slavistiko: http://www.ff.uni-lj.si/OHK/O_NAS/Oddelcne_knjiznice/Slovenistika_slavistika
Mestna knjižnica Ljubljana: https://www.mklj.si/
Slovanska knjižnica: https://www.mklj.si/index.php/slovanska-knjiznica2
Narodna in univerzitetna knjižnica: https://www.nuk.uni-lj.si/
Biblioteka SAZU: http://www.sazu.si/biblioteka

Gledališča v Ljubljani
SNG Drama Ljubljana: https://www.drama.si/
SNG Opera in balet Ljubljana: http://www.opera.si/
Slovensko mladinsko gledališče: https://mladinsko.com/sl/
Mestno gledališče ljubljansko: https://www.mgl.si/sl/
Šentjakobsko gledališče: http://www.sentjakobsko-gledalisce.si/
SiTi Teater: https://www.sititeater.si/
Lutkovno gledališče Ljubljana: http://www.lgl.si/si/
Mini teater Ljubljana: https://www.mini-teater.si/
Društvo Cafe Teater: http://www.cafe-teater.si/
Gledališče Glej: https://www.glej.si/
KUD France Prešeren: http://www.kud.si/

Muzeji in galerije ter druge kulturne ustanove v Ljubljani
Cankarjev dom: https://www.cd-cc.si/
Ljubljanski grad: https://www.ljubljanskigrad.si/
Trubarjeva hiša literature: https://www.trubarjevahisaliterature.si/
Narodni muzej Slovenije: http://www.narmuz-lj.si/
Narodna galerija: https://www.ng-slo.si/si/
Mestni muzej Ljubljana: https://mgml.si/sl/mestni-muzej/
Slovenski etnografski muzej: https://www.etno-muzej.si/
Moderna galerija: http://www.mg-lj.si/
Mestna galerija Ljubljana: https://mgml.si/sl/mestna-galerija/
Muzej novejše zgodovine Slovenije: http://www.muzej-nz.si/
Slovenski šolski muzej: http://www.ssolski-muzej.si/slo/
Galerija ŠKUC: http://www.galerijaskuc.si/
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