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STROKOVNI PROGRAM
Strokovni program seminarja zajema lektorske vaje (18 šolskih ur*), vaje iz konverzacije oz. utrjevanje 
snovi (18 šolskih ur*), fonetične vaje (4 šolske ure*), vaje iz konverzacije s študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike (8 šolskih ur* vsaka začetna skupina oz. 0–8 šolskih ur* vsaka nadaljevalna 
skupina) in 10 strokovnih predavanj. Udeležba na tem delu programa je za udeleženke in udeležence 
obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka 
spremljevalni program, ki za udeleženke in udeležence ni obvezen.

*1 šolska ura = 45 minut.

Potrdila in kreditne točke (ECTS)
Udeleženke in udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti  
na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, konverzacija s študentkami 
in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi. Seminar je ovrednoten  
z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če udeleženka oz. udeleženec redno 
obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije s študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike oz. predavanja ter na koncu seminarja opravi izpit, se ji/mu priznajo 3 kreditne 
točke (3 KT).

Knjižnica in Knjigarna Filozofske fakultete
Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeleženke in udeležence seminarja ves 
čas prireditve odprta vrata. Udeleženke in udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se 
posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero 
udeleženkam in udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela 
slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženke in udeleženci si razstavo ogledajo v okviru 
lektorskih skupin.

Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem letošnjega seminarja v času prireditve 
25-odstotni popust pri nakupu učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter drugih publikacij 
Znanstvene založbe Filozofske fakultete.

Lektorske vaje
Lektorske vaje potekajo v treh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženke 
in udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, splošno ali literarno 
skupino. V lektorske skupine so udeleženke in udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga 
rešijo pred začetkom seminarja, in ustnega testiranja, ki prav tako poteka pred začetkom seminarja. 
Lektorske vaje so obvezne za vse udeleženke in udeležence.

Vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi
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.  
Vaje iz konverzacije so obvezne za vse udeleženke in udeležence.

Vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike
Za udeleženke in udeležence začetnih skupin in izbirno za udeleženke in udeležence nadaljevalnih skupin 
je v popoldanskem času organiziranih dodatnih 0–8 ur konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske 
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slovenistike. Vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike so obvezne za tri 
začetne skupine, udeleženke in udeleženci štirih nadaljevalnih skupin pa lahko izbirajo med predavanji 
(udeležiti se morajo vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo.

Fonetične vaje
Fonetične vaje so za udeleženke in udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje  
za začetnice in 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 udeleženke oz. udeleženca; (b) vaje za nadaljevalke in nadaljevalce ter izpopolnjevalke  
in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila. 

Predavanja
Predavanja (10 strokovnih predavanj) o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi so obvezna za udeleženke  
in udeležence izpopolnjevalnih skupin, udeleženke in udeleženci nadaljevalnih skupin lahko izbirajo  
med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študentkami in 
študenti ljubljanske slovenistike, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 58. seminarju 
slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo Branje v slovenskem jeziku, 
literaturi in kulturi. Kot vedno so tudi letos predstavljena v seminarski monografski publikaciji in na  
https://centerslo.si/seminar-sjlk/. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na prosto 
dostopnem spletnem portalu http://videolectures.net/ff_uni_lj/.

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Seminar je prireditev, ki vsako leto v Ljubljano privabi okrog sto udeleženk in udeležencev, ki slovenščino 
študirajo, jo poučujejo ali se z njo strokovno ukvarjajo kako drugače. Tudi letos bo ponudil intenzivno 
učenje slovenščine s konverzacijo in fonetičnimi vajami, strokovna predavanja ter raznolik spremljevalni 
program: glasbeni nastop v okviru slovesnosti ob začetku seminarja, vodene oglede Ljubljane, 
Ljubljanskega gradu ter Narodne in univerzitetne knjižnice, ogled slovenskega filma in gledališke 
predstave, literarni večer s slovensko pesnico, pohod na Šmarno goro, celodnevno ekskurzijo v Piran  
in Postojno (obiskali bomo Postojnsko jamo in Predjamski grad) ter popoldansko ekskurzijo na Bled 
(vodeni ogled Blejskega gradu).

Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom  
Aleksandre Naumovski Potisk, Zale Hodnik in Urške Kastelic  
ter s podelitvijo Toporišičevega priznanja
Ponedeljek, 4. julij, 20.00–22.00, Cukrarna ob 19.50; prireditev v slovenščini

Na slovesnosti ob začetku seminarja bodo seminaristke in seminariste ter druge goste pozdravili visoki 
predstavniki države, slovenskega glavnega mesta ter Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete. Prvič 
bomo podelili Toporišičevo priznanje, ki ga bo za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke na vseh 
stopnjah izobraževanja ter izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja med ustanovami 
oziroma posamezniki na področju slovenistike prejela prof. dr. Lidija Arizankovska. Prisluhnili bomo tudi 
glasbenemu nastopu Aleksandre Naumovski Potisk, Zale Hodnik in Urške Kastelic.


