
Lingvistični krožek
Termin: oktober 2022–maj 2023, 
ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske 
fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v 
okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času 
študijskega procesa od oktobra do maja 
potekajo vsak ponedeljek.

Predstavitev Interaktivne karte 
slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko 
poteka predstavitev Interaktivne karte 
slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari 
kmečki hiši. 
Več informacij na povezavi. 

Brezplačni tečaji izbranih 
starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, 
ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo 
na Katedri za indoevropsko primerjalno 
jezikoslovje Oddelka za primerjalno in 
splošno jezikoslovje potekali brezplačni 
uvodni tečaji izbranih starih jezikov za 
vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet 
tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški 
uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 
20.30 v predavalnici 6 (po študijskem kole-
darju za leto 2022/23), in sicer 
• med 5. decembrom in 13. februarjem 

gotščina (doc. dr. Luka Repanšek),
• med 20. februarjem in 20. marcem het-

itščina (asist. Luka Brenko), 
• med 3. aprilom in 15. majem stara 

angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 
Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred 
začetkom tečaja oglasijo predavateljema po 
elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek
oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli 
na tečaju.

KOLEDAR PRIREDITEV 
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Razstava Fran Ramovš (1890–1952): 
ob 70. obletnici smrti
Termin: 7. februar–9. marec 2023
Kraj: Knjižnica Brežice, Trg Jožeta 
Toporišiča 1, Brežice
Opis: V Knjižnici Brežice bo postavljena 
razstava pripravljena že za Ramovšev teden 
in postavljena v avli Filozofske fakultete od 
20. 9. do 14. 10. 2022. Brežice so rojstna 
občina našega pokojnega profesorja, akad. 
dr. Jožeta Toporišiča, ki je uredil drugo 
knjigo Ramovševih zbranih del. Razstava je 
bila pripravljena v sodelovanju z Inštitutom 
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
Vsebinski avtorici sta prof. dr. Vera Smole 
(FF) in dr. Karmen Kenda-Jež (ZRC SAZU). 
Pri zbiranju gradiva za vitrine so sodelovale 
knjižničarke Oddelka za slovenistiko in 
Oddelka za slavistiko, razstavo pa postavili 
Andreja Puc in Anka Polajnar, pri plakatnem 
gradivu pa je bila v veliko pomoč inštitut-
ska knjižničarka Alenka Porenta. Razstava 
o Franu Ramovšu je dvodelna: na plakatih 
in v vitrinah. V petih vitrinah se nahaja 
izbor predvsem knjižnega oziroma časop-
isnega in revialnega gradiva: prvi literarni 
poskusi in prva zanj pomembna znanstvena 
revija v prvi vitrini, glavnina njegovega 
uredniškega dela v drugi, temeljna dela s 
področja zgodovinske slovnice in dialek-
tologije v tretji, pravopisi, njegovo zbrano 
delo in izsek iz Vprašalnice za načrtovani 
SLA v četrti ter njemu posvečeni zborniki 
in revije, vključno z delom objavljenih 
korespondenc v peti vitrini. Ta del bo na 
razstavi v Brežicah nekoliko okrnjen. Na 
dvanajstih panojih je prikazan predvsem 
izbor gradiva iz njegove osebne zapuščine, 
ki jo hrani Biblioteka SAZU. Pregled in širši 
izbor je opravila dr. Karmen Kenda-Jež. 
Na njih je predstavljeno življenje in delo 
Frana Ramovša skozi različne dokumente 
in slike (nekaj teh je vzetih tudi s spleta), in 
sicer prvih sedem panojev s podnaslovom 
Mejniki kronološko, zadnjih pet panojev 
bolj tematsko. Z njimi smo Frana Ramovša 
želeli prikazati v času in prostoru tudi za 
širšo javnost. Plakate je zelo lično oblikoval 
Žiga Valetič.

Svetovni dan grškega jezika na 
Oddelku za klasično fi lologijo  
Termin: 9. februar 2023
Opis: Oddelek za klasično filologijo Filozof-
ske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na oddelku za klasično filologijo ob 
svetovnem dnevu grškega jezika pripravljajo 
delavnice, posvečene stari in novi grščini. Za 
več informacij naj se zainteresirani obrnejo 
na prof. dr. Jernejo Kavčič.

FF govorí v letu jezikov: Jezik 
in možgani, doc. dr. Anka Slana 
Ozimič
Termin: 23. februar 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Jezikovne sposobnosti so najbolj 
osupljive sposobnosti človeškega uma. So 
v središču tega, kar pomeni biti človek. 
Omogočajo nam hitro in učinkovito 
izražanje misli in čustev ter neskončno 
možnosti generiranja novih idej iz “starih” 
elementov. Iz teh razlogov je jezik pomem-
bna in hkrati zahtevna tema raziskovanja 
v nevroznanosti. V predavanju bomo 
poskušali odgovoriti na vprašanje, kako 
možgani podpirajo razumevanje in pro-
dukcijo govora, branje in pisanje. Vprašali 
se bomo tudi, kako podpirajo pridobivanje 
jezika že zelo zgodaj v razvoju, kako so 
videti možgani oseb, ki govorijo več jezikov, 
in kako možgani omogočajo razumevanje 
znakovnega jezika ter branja Braillove 
pisave.


