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UTEMELJITEV PREDLOGA ZA PODELITEV PRIZNANJA
FILOZOFSKE FAKULTETE ZA STROKOVNO DELO DR. DAMJANU
HUBERJU

S Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (CSDTJ/Center) in s podporo Oddelka za
slovenistiko predlagamo dr. Damjana Huberja za priznanje Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani za strokovno delo.
Dr. Damjan Huber je kot samostojni strokovni sodelavec specialist zaposlen na Centru za
slovenščino kot drugi in tuji jezik, kjer je od 1. 7. 2016 vodja strokovne službe, v okviru svoje
osnovne zaposlitve pa od leta 2008 skrbi za Centrove programe Slovenščina na tujih
univerzah (STU), Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Seminar) ter Simpozij
Obdobja (Simpozij). Julija 2020 je nastopil svoj drugi mandat vodja strokovne službe Centra.
Od začetka svoje zaposlitve na Centru svoje naloge v okviru vseh treh programov opravlja
izjemno strokovno. Ob tem je treba posebej poudariti njegovo spretnost in sposobnost
pridobivanja finančnih sredstev, s katero je marsikdaj sploh omogočil izvedbo prireditev, ki

so bile pogosto finančno podhranjene. Prav zaradi svoje pronicljivosti in pogajalskih
spretnosti je na novo vzpostavil mrežo sponzorjev. Ta je ob omejenih sredstvih iz državnega
proračuna v zadnjem desetletju omogočila, da sta obe prireditvi, to sta Seminar in Simpozij
Obdobja, ohranili svoje osrednje mesto med znanstvenimi prireditvami na področju
slovenističnega jezikoslovja in literarne vede ter prispevali pomemben delež k promociji ne le
slovenistične stroke, marveč tudi Fakultete in Univerze.
Svoje sposobnosti uspešnega vodenja obeh programov je pokazal tudi v času, ki
mednarodnim izmenjavam na področju izobraževanja, znanosti in kulture niso bili nič kaj
prijazni. V mislih imamo njegovo fleksibilnost in racionalnost, ki sta mu omogočili hiter
odziv na aktualne dogodke in iznajdljivost v iskanju novih oblik izvedbe obeh osrednjih
dogodkov, to je poletnega Seminarja in jesenskega Simpozija Obdobja. Obe prireditvi z
letnico 2020 se bosta v zgodovino vpisali kot prvi, ki sta bili izvedeni na daljavo. Zaslugo za
to, da sta obe v svojem vsebinskem bistvu izpeljani neokrnjeno in z odličnimi ocenami, ima
prav kolega Huber.
Izjemno pomembno je tudi njegovo strokovno in organizacijsko delo na programu
Slovenščina na tujih univerzah, kjer v sodelovanju z vodjo programa dr. Mojco Nidorfer
Šiškovič skrbi, da delo na slovenistikah po svetu poteka v skladu z načrti. Sodeluje tako pri
vsebinski zasnovi kot tudi pri načrtovanju in izvedbi številnih projektov in dogodkov, ki se
odvijajo na univerzah v tujini. Med najbolj izpostavljenimi so vsekakor Svetovni dnevi,
projekt, ki je v zadnjih desetih letih postal sinonim promocije slovenske literature, filma,
znanosti, jezika, kulture ... v svetu.
Dr. Damjan Huber se je v zadnjih štirih letih in pol izjemno izkazal tudi kot vodja strokovne
službe Centra. Dejstva, da je zelo učinkovito, pravočasno in uspešno opravljal množico
opravil, povezanih z vodenjem, niti ne kaže posebej izpostavljati, poudariti pa velja, da je v
svojem prvem mandatu ugriznil v razmeroma kislo jabolko, to je reorganizacijo dela na
CSDTJ, in jo v sodelovanju s predstojništvom Centra tudi uspešno izpeljal. Nova
organiziranost je s sabo prinesla zaposlitve novih sodelavcev – učiteljev slovenščine na
tečajih Centra in strokovne tajnice CSDTJ, hkrati pa je bil to prvi korak k urejanju statusa
honorarnih sodelavcev Centra. Skupaj z vodjo Centrovega programa Tečaji slovenščine je
vzpostavil novi specializirani tečaj slovenščine, namenjen tujcem, zaposlenim na UL. Veliko
delovne energije dr. Huber uspešno vlaga tudi v zahtevno načrtovanje in oblikovanje novih
prostorov Centra, v katere naj bi se preselili l. 2021.
Damjan Huber v vseh teh letih, odkar je zaposlen na Centru, s svojimi samoiniciativnimi,
pogosto inovativnimi pobudami dejavno prispeva k razvoju vseh treh programov in celotnega
Centra. Ob obsežnem organizacijskem in administrativnem delu za program STU ter delu vodje
Centra mu uspeva uspešno povezovati vse tri programe med sabo in z drugimi programi Centra,
in to tako vsebinsko kot organizacijsko, npr. skupne popoldansko-večerne dejavnosti
Seminarja, Poletne šole in Mladinske poletne šole slovenskega jezika, sodelovanje s
programom Založništvo pri pripravi seminarskih in simpozijskih monografskih publikacij,
sodelovanje s programom Izobraževanje pri usposabljanju sodelavcev idr.
Damjan Huber se je pri svojem delu v kolektivu pokazal tudi kot odličen timski delavec in
prijeten sodelavec, ki se zlahka prilagodi nepredvidljivim situacijam in s svojo pronicljivostjo
in hkrati odločnostjo pomaga razrešiti še tako nemogoče situacije.

Poleg njegovega strokovnega dela na Centru pa ne smemo pozabiti še njegovega pedagoškega
in raziskovalnega dela; izvaja namreč vaje v okviru študijskih programov na UL FF in UL PeF,
je recenzent in pogosto tudi predavatelj na strokovnih in znanstvenih srečanjih tako v Sloveniji
kot na univerzah v tujini.
Dr. Damjan Huber je izredno kompetenten, zanesljiv, ustvarjalen in pozitiven sodelavec, ki s
svojim uspešnim strokovno-organizacijskim, pa tudi pedagoškim in raziskovalnim delom
pomembno utrjuje ugled Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter skrbi za razvoj in
promocijo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Zaradi njegovih izrednih dosežkov ter
njegove strokovne ter osebne drže predlagamo, da mu Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani podeli priznanje Filozofske fakultete za strokovno delo.
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