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Vodnik po programu 
58. seminarja slovenskega jezika,  
literature in kulture 
4.–15. 7. 2022

Urnik

Ponedeljek, 4. 7.

9.00–10.00
Filozofska fakulteta, predavalnica 34: Pozdravni nagovori, predstavitev programa in 
ekipe ter razvrstitev udeležencev v skupine (informacije v slovenščini in angleščini)  

10.00–11.30
Lektorske vaje
Vse skupine

11.30–12.00 Odmor

12.00–13.30
Vaje iz konverzacije/utrjevanje snovi
Vse skupine

20.00–22.00
Cukrarna ob 19.50: Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom 
Aleksandre Naumovski Potisk, Zale Hodnik in Urške Kastelic ter s podelitvijo 
Toporišičevega priznanja (prireditev v slovenščini)

Nedelja, 3. 7.

18.00–22.00 Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba B: Prijava udeležencev
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*Fonetične vaje (4 šolske ure vsaka skupina; predavalnica 12) potekajo po razporedu v tabeli.
**Konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike za začetnike (8 šolskih ur vsaka začetna skupina; ista 
predavalnica kot dopoldne) potekajo po razporedu v tabeli.
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14.00–15.30 14.00–14.45/15.30

*Lektorske vaje/
fonetične vaje

*Vaje iz konverzacije/
utrjevanje snovi/

fonetične vaje
**Začetne skupine

***Nadaljevalne  
in izpopolnjevalne skupine

Spremljevalni program

Torek,  
5. 7.

Fonetične vaje 
Jezikoslovna 
izpopolnjevalna skupina

Lektorske vaje
Vse druge skupine

Fonetične vaje 
Jezikoslovna 
izpopolnjevalna skupina

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi 
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 3

Konverzacija s 
študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike
Začetni skupini 1 in 2

 Predavanji
14.00–14.45 Urška Perenič:  
Brati skozi arhiv: primer priložnostnega pesništva 
Luize Pesjakove
14.45–15.30 Miran Hladnik:  
Wikivirovo berilo

18.00–20.00,  
stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 17.50:  
Vodeni ogled Ljubljane – Plečnik na prvi pogled 
(vodenje v slovenščini in angleščini))

Sreda,  
6. 7.

Fonetične vaje
Splošna izpopolnjevalna 
skupina

Lektorske vaje
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Splošna izpopolnjevalna 
skupina

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 3

Konverzacija s 
študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike
Začetni skupini 1 in 2

 Predavanji
14.00–14.45 Sonja Pečjak:  
Psihološka perspektiva učinkov digitalizacije  
na procese branja in učenja pri ljudeh
14.45–15.30 Zvezdan Pirtošek:  
Črke v možganih

17.00–18.30,  
stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 16.20  
oz. Kinodvor ob 16.50: Ogled slovenskega filma  
Vesolje med nami (predvajanje z angleškimi 
podnapisi)

Četrtek,  
7. 7.

Fonetične vaje
Literarna 
izpopolnjevalna skupina

Lektorske vaje
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Literarna 
izpopolnjevalna skupina

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi 
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 2

Konverzacija s 
študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike
Začetni skupini 1 in 3

 Predavanje
14.00–14.45 Boža Krakar Vogel:  
Vrste kurikularnega branja in odzivi kurikularnih 
bralcev

17.00–21.30,  
stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 17.00:  
Pohod na Šmarno goro

Petek,  
8. 7.

Lektorske vaje
Vse skupine 

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi 
Vse skupine Prosto Prosto

16.00–17.30,  
stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.20:  
Ogled Ljubljanskega gradu (vodenje v slovenščini  
in angleščini)

Sobota,  
9. 7.

8.00–22.00, avtobusna postaja pri Dijaškem domu Ivana Cankarja ob 7.50:  
Celodnevna ekskurzija v Postojno in Piran (vodenje v slovenščini in angleščini)

Nedelja,  
10. 7.

Prosto

***Vseh 10 strokovnih predavanj bo v predavalnici 34. Udeleženke in udeleženci vseh štirih nadaljevalnih skupin lahko izbirate 
med predavanji (udeležiti se morate vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študentkami in študenti ljubljanske 
slovenistike (0–8 šolskih ur vsaka nadaljevalna skupina; predavalnice bodo znane na dan konverzacije). Prijavite se pri svojih 
dopoldanskih lektoricah in lektorjih.
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*Fonetične vaje (4 šolske ure vsaka skupina; predavalnica 12) potekajo po razporedu v tabeli.
**Konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike za začetnike (8 šolskih ur vsaka začetna skupina; ista 
predavalnica kot dopoldne) potekajo po razporedu v tabeli.
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14.00–15.30 14.00–14.45/15.00/15.30

*Lektorske vaje/
fonetične vaje

*Vaje iz konverzacije/
utrjevanje snovi/

fonetične vaje
**Začetne skupine

***Nadaljevalne  
in izpopolnjevalne skupine

Spremljevalni program

Ponedeljek,  
11. 7.

Fonetične vaje 
Nadaljevalna skupina 4

Lektorske vaje
Vse druge skupine

Fonetične vaje 
Nadaljevalna skupina 4

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi 
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 2

Konverzacija s 
študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike
Začetni skupini 1 in 3

 Predavanji
14.00–14.45 Jerca Vogel:  
Razvijanje strategij kritičnega branja pri pouku 
prvega jezika
14.45–15.30: Igor Žunkovič:  
Branje literarne fikcije

16.00–17.00,  
stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.45:  
Ogled Narodne in univerzitetne knjižnice (vodenje  
v slovenščini in angleščini)

Torek,  
12. 7.

Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 3

Lektorske vaje
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 3

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 1

Konverzacija s 
študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike
Začetni skupini 2 in 3

 Predavanji – Parada mladih
14.00–14.30: Luka Kropivnik:  
Lahko branje v slovenskem prostoru –  
od spodbujanja bralne pismenosti do inkluzije
14.30–15.00: Erika Kum:  
Bralne navade slovenskih srednješolcev  
iz jugovzhodne regije s poudarkom na času  
po pandemiji Covid-19

19.00–20.00,  
stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 18.40  
oz. AGRFT ob 18.45: Ogled gledališke predstave 
kolektiva Narobov Pod vodo (predstava v slovenščini)

Sreda,  
13. 7.

Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 2

Lektorske vaje
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 2

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi 
Vse druge skupine

Prosto Prosto

15.30–23.00,  
stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.20:  
Popoldanska ekskurzija na Bled  
(vodenje v slovenščini in angleščini)

Četrtek,  
14. 7.

Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 1

Lektorske vaje
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Nadaljevalna skupina 1

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi 
Vse druge skupine

Fonetične vaje
Začetna skupina 1

Konverzacija s 
študentkami in študenti 
ljubljanske slovenistike
Začetni skupini 2 in 3

 Predavanje
14.00–14.45 Miha Kovač:  
Slovenska bralna krajina

19.30–20.30,  
predavalnica 13 na Filozofski fakulteti ob 19.20:  
Literarni večer s pesnico, esejistko in skladateljico 
Nino Dragičević (dogodek v slovenščini)

Petek,  
15. 7.

Lektorske vaje
Vse skupine 

Vaje iz konverzacije/ 
utrjevanje snovi 
Vse skupine

12.45–14.00, 
predavalnica 34:
Zaključek

12.45–14.00, predavalnica 34 na Filozofski 
fakulteti ob 12.45: Zaključek seminarja 
(dogodek v slovenščini)

Prosto

Sobota,  
16. 7.

Odhod s seminarja za udeleženke in udeležence, ki bivate v Dijaškem domu Ivana Cankarja

***Vseh 10 strokovnih predavanj bo v predavalnici 34. Udeleženke in udeleženci vseh štirih nadaljevalnih skupin lahko izbirate 
med predavanji (udeležiti se morate vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študentkami in študenti ljubljanske 
slovenistike (0–8 šolskih ur vsaka nadaljevalna skupina; predavalnice bodo znane na dan konverzacije). Prijavite se pri svojih 
dopoldanskih lektoricah in lektorjih.


