
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 koledarju za leto 2022/23), in sicer 
• med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (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.

SloTan: kratek tečaj slovenščine za 
začetnike
Termin: 13.–24. marec
Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Tečaj slovenščine za začetnike je del projekta 
Didaktika 1 na drugi stopnji študija japonologije. 
V programu SloTan učijo podiplomski študenti 
japonske študente na izmenjavi. Sredi marca se po 
daljšem odmoru namreč začenja vsakoletni med
narodni program izmenjave, ki ga organizira katedra 
za japonologijo in v okviru katerega bo na obisku 
skupina študentk in študentov z Univerze v Tsukubi.
Več informacij na povezavi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Filozofija in jezik: Gostobesedne 
tišine: Bhartharijeva filozofija jezika, 
doc. dr. Nina Petek
Termin: 1. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka 
za filozofijo. 
Več informacij na povezavi. 

Predavanje Etimološki slovar 
romskega jezika: stare težave in nova 
dognanja, dr. Mihail Oslon, Inštitut 
za poljski jezik pri Poljski akademiji 
znanosti
Termin: 2. marec ob 11.20
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu prek 
povezave
Opis: Vodilni soavtor novega, rastočega etimološkega 
slovarja ciganskih oz. romskih jezikov, romolog in 
baltoslavist dr. M. Oslon, bo predaval o izzivih, ki jih 
prinaša etimologiziranje teh, v diahroni perspektivi 
do sedaj še relativno nazadovoljivo obravnavanih 
jezikov indoiranske veje indoevropske družine 
jezikov.
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FF govorí v letu jezikov: Analiza 
besedil v forenzičnih preiskavah, 
doc. dr. Ana Zwitter Vitez
Termin: 2. marec ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana in prek spleta na 
povezavi 
Opis: V sodnih postopkih se pogosto izkaže, da 
jezik ni le sredstvo za sporazumevanje, ampak tudi 
sredstvo, s katerim ljudje zavestno ali nezavedno 
povzročamo različne nesporazume. Na sodiščih se 
pojavljajo pogodbe, oporoke ali poslovilna pisma 
dvomljivega izvora, v javnosti pa odmevajo primeri 
plagiatorstva in grozilnih pisem. V takšnih primerih je 
mogoče uporabiti analitične postopke, ki omogočajo 
ugotavljanje avtorstva in profiliranje avtorjev besedil. 
V predavanju bodo predstavljene metode, potenciali 
in omejitve raziskav s področja forenzične analize 
besedil.

Gostujoče predavanje Kako nastane 
spletni slovar? Od načrtovanja 
do objave, dr. Annette Klosa-
Kückelhaus, Institut za nemški jezik, 
Mannheim
Termin: 7. marec ob 14.40
Kraj: predavalnica 030 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko 
in skandinavistiko FF bo gostovala germanistka dr. 
Annette KlosaKückelhaus z Instituta za nemški jezik 
v Mannheimu, ki predstavlja enega vodilnih leksiko
grafskih centrov v Nemčiji. Na Institutu za nemški 
jezik izgrajujejo in upravljajo tudi največji nemški 
elektronski korpus Deutsches Referenzkorpus. Dr. 
Annette KlosaKückelhaus je na Institutu za nemški 
jezik vodja odseka za leksikografijo in dokumenti
ranje jezika (Lexikographie und Sprachdokumen
tation). Vodila je številne leksikografske projekte 
(elexiko, Neuer Wortschatz, Wortschatz in der In  
teraktion) ter je predsednica Evropskega združenja za 
leksikografijo EURALEX (https://perso.idsmannheim.
de/seiten/klosa.html). Predavanje bo potekalo v 
nemškem jeziku. Predavanju bo sledil seminar, name
njen pisanju slovarskih gesel. Vljudno vabljeni!

Dan hrvaškega jezika
Termin: 8. marec ob 10.30
Kraj: Oddelek za slavistiko, predavalnica 5 
Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana         
Opis: Vabljeni na gostujoče predavanje prof. dr. Lidije 
Cvikić s Pedagoške fakultete Univerze v Zagrebu z 
naslovom Izražanje vzročnosti pri govorcih hrvaščine 
kot prvega jezika.

Predavanje Primarna progresivna 
afazija: uporaba cerebralnega 
tDCS-a za izboljšavo jezikovnih 
kompetenc, dr. Stephanie Keulen, 
Vrije Universiteit Brussel
Termin: 9. marec ob 15.30
Kraj: predavalnica 02 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Primarno progresivno afazijo pogosto označu
jejo kot demenco jezika. Osnovne patologije lahko 
vključujejo degeneracijo frontotemporalne možgan
ske skorje in Alzheimerjevo bolezen. Transkranialna 
stimulacija z direktnim električnim tokom (tDCS) je 
nevromodulacijsko orodje, ki se uporablja pri bol
nikih z afazijo z namenom izboljšanja terapevtskega 
učinka. Cerebelarni tDCS (CBtDCS) je uporabljen 
manj pogosto, vendar zaradi prekrižanih cerebroce
rebelarnih povezav in zaradi poznejše degeneracije 
v primerjavi z drugimi možganskimi območji ni 
nelogična izbira pri populaciji s PPA. Predstavljamo 
protokol, ki uporablja CBtDCS pri (dvojezičnih) 
bolnikih s PPA.

Cikel predavanj o nizozemski družbi 
in kulturi: Boj z vodami, Povojna 
izgradnja, Drs. Marc le Clercq
Termin: 13. marec ob 14.40 in ob 16.30 
Kraj: predavalnica 306 in predavalnica 115 
Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Drs. Marc le Clerq, nederlandist, nekda
nji dolgoletni višji svetovalec in vršilec dolžnosti 
generalnega sekretarja Nizozemske jezikovne unije, 
bo predstavil najpomembnejše vidike nizozemske 
družbe in kulture: kako jo je oblikoval boj z vodami 
in kako se je pobirala po uničenju med drugo sve
tovno vojno. Predavanji bosta v nizozemščini.

Cikel predavanj o nizozemski 
družbi in kulturi: Značilnosti Haaga, 
Nizozemska identiteta, Drs. Marc le 
Clercq
Termin: 14. marec ob 14.40 in ob 16.30 
Kraj: predavalnica 06 in predavalnica 115 
Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Drs. Marc le Clerq, nederlandist, nekdanji 
dolgoletni višji svetovalec in vršilec dolžnosti 
generalnega sekretarja Nizozemske jezikovne unije, 
bo predstavil najpomembnejše vidike nizozemske 
družbe in kulture: kateri zgodovinski dogodki 
zaznamujejo njeno identiteto in zakaj je mesto 
Haag tako privlačno in raznoliko. Predavanji bosta v 
nizozemščini.
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Cikel predavanj o nizozemski družbi 
in kulturi: Nizozemska in migracije, 
Drs. Marc le Clercq
Termin: 15. marec ob 16.30 
Kraj: predavalnica R3 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Drs. Marc le Clerq, nederlandist, nekda
nji dolgoletni višji svetovalec in vršilec dolžnosti 
generalnega sekretarja Nizozemske jezikovne unije, 
bo predstavil najpomembnejše vidike nizozemske 
družbe in kulture, kako so vplivale migracije na 
razvoj nizozemskega jezika in še mnogo več. Predava
nje bo v nizozemščini.

Filozofija in jezik: Antropologija 
jezika, red. prof. dr. Borut Ošlaj
Termin: 15. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka 
za filozofijo. 
Več informacij na povezavi. 

Interaktivno srečanje Slikovito 
izražanje (frazemi, pregovori, reki) v 
domačem govoru Maksa Pleteršnika
Termin: 16. marec ob 10.15
Kraj: Kulturna dvorana Osnovne šole Pišece
Opis: Letos bomo prvič, in to medgeneracijsko, 
počastili zaslužnega rojaka, rojenega in pokopanega v 
Pišecah, Maksa Pleteršnika (1840–1923), kateremu bo 
v letošnjem letu, ko mineva 100 let od smrti tega veli
kega slovaropisca in pedagoga, posvečeno več dogod
kov. Na pobudo Društva Pleteršnikova domačija Pišece 
so študentke in študenti ter profesorici z Oddelka 
za slovenistiko Filozofske fakultete UL v sodelovanju 
z domačini na terenu preverili in uredili dobljeno 
narečno gradivo, ki bo predstavljeno in morda dopol
njeno na poučnem interaktivnem srečanju v Pišecah 
v soorganizaciji z Osnovno šolo Maksa Pleteršnika 
Pišece. Za spremni program bodo poskrbeli pišeški 
osnovnošolci. Prijazno vabljeni na Bizeljsko!

Kdo se boji slovenščine?: 
predstavitev nedavne televizijske 
oddaje o žargonu in pogovor o 
različnih rabah jezika med glasbo in 
vsakdanjim življenjem
Termin: 16. marec ob 14.30
Kraj: predavalnici P3 v prostorih Oddelka za 
etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete, Zavetiška 5, Ljubljana 
Opis: Jezik, ki ga govorimo v različnih situacijah, je 
živ in se ves čas spreminja, tako (med)generacijsko 
kot v različnih družbenih situacijah in okoliščinah. 
Jezik ni samo sredstvo komunikacije, ampak ključno 
družbeno vezivo celotnega življenja. O tem govori 
dokumentarnoizobraževalna serija z naslovom Kdo 
se boji slovenščine? Oddaje snuje scenaristka in 
režiserka Maja Pavlin, pripravlja pa jo izobraževani 
program RTV Slovenija. Na spletni strani serije piše, 
da so oddaje namenjene predvsem mlajšim gledal
cem in spodbujajo njihovo “razmišljanje o maternem 
jeziku, njegovi uporabi v vsakdanjem življenju ter 
pomenu ohranjanja naše identitete”. Na pogovoru 
o seriji bo sodelovala Maja Pavlin s svojo ekipo, 
po ogledu oddaje o žargonu se bomo pogovorili o 
pripravi oddaj in odzivih nanje. Če bo čas, sledi ogled 
še dveh oddaj, v katerih je kot strokovni pričevalec 
nastopil red. prof. dr. Rajko Muršič: Štajerski argo in 
Narečja v popularni glasbi.
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FF govorí v letu jezikov: Očrt 
etimološke stroke v antiki, izr. prof. 
dr. Matej Hriberšek
Termin: 16. marec 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Začetki ukvarjanja z etimologijo, ki jo je grški 
slovničar Dionizij Tračan (ok. 170–90) opredelil kot 
enega od šestih sestavnih delov slovnice, segajo nazaj 
vse do Homerjevih in Heziodovih pesnitev, v katerih 
najdemo prve preproste razlage imen grških bogov, 
polbogov in junakov; nekaj zanimivih etimoloških 
utrinkov najdemo celo v delih antičnih dramatikov. 
Z raziskavami pravilne rabe in pomenov besed so se 
ukvarjali sofisti, v svojih razmišljanjih in razpravah 
so se z etimološkimi vprašanji ukvarjali filozofi, npr. 
Heraklit in Demokrit, še zlasti pa Platon (dialog 
Kratil) in za njim Aristotel. Prav posebno pozornost 
pa so etimološkim raziskavam namenjali učenjaki 
stoiške filozofske šole. Že v antiki najdemo tudi prva 
strokovna dela in razprave o etimologiji, pa tudi prve 
etimološke slovarje (npr. Apolodor iz Aten, Demetrij 
iz Adramitiona, Filon Aleksandrijski, Orion iz Teb, 
Metodij idr.).

Ljudstvo Mapuče v Čilu: zgodovina, 
kultura in jezik: predavanje z 
delavnico učenja jezika mapuzungun
Termin: 20. marec ob 9.40 in 27. marec ob 9.40 
Kraj: Predavalnica P4 v prostorih Oddelka za 
etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete, Zavetiška 5, Ljubljana
Opis: Cristían Roman Huentufil je doktorski študent 
Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF. 
Kot pripadnik ljudstva Mapuče sodeluje v boju za 
pravice staroselcev v Čilu, obenem pa se znanstveno
raziskovalno ukvarja predvsem s staroselci Mapuče 
v urbanem okolju. V dveh predavanjih z delavnico 
bo predstavil zgodovino ljudstva Mapuče, njihovo 
politično organiziranost, pretekle in sedanje boje za 
politično avtonomijo, spoštovanje njihove kulture, 
religije in jezika. Po predavanju bo sledila jezikovna 
delavnica, na kateri se bodo udeleženci in udele
ženke učili osnov jezika mapuzungun.   

Filozofija in jezik: Filologija in njen 
pomen za humanistiko v post-
globalnem času, doc. dr. Blaž Zabel
Termin: 22. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka 
za filozofijo. 
Več informacij na povezavi. 

Filozofija in jezik: Benvenistova 
teorija izjavljanja in Foucaultova 
filozofija jezika, red. prof. dr. Eva D. 
Bahovec 
Termin: 29. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka 
za filozofijo. 
Več informacij na povezavi. 

Predavanje Projekt Romeyka: 
Dokumentiranje grških narečij 
Črnega morja, dr. Ioanna Sitaridou, 
University of Cambridge
Termin: 30. marec ob 15.30
Kraj: predavalnica 02 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Romeyka, ogrožena različica grškega jezika, ki 
se še vedno govori na severovzhodu Turčije, ohranja 
nedoločnik, ki kot tak ne obstaja v sodobni grščini. 
Zahvaljujoč nedoločniku so ustvarili kronolo
gijo razvoja protopontskega jezika, kamor spada 
Romeyka, in identificirali njegovo razcepitev od 
drugih grških različic. Ugotovili so, da je razcepitev 
nastala vsaj 500 let prej, kot je bilo znano do sedaj, in 
sicer v helenističnem obdobju in ne med srednjeve
škim obdobjem. S tem pa smo predstavili tudi novo 
filogenijo azijske manjšinske grščine.

FF govorí v letu jezikov: Hetitščina – 
starosta indoevropskih jezikov brez 
ženskega in moškega slovničnega 
spola, red. prof. dr. Metka Furlan
Termin: 30. marec 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predstavljene bodo jezikovne značilnosti 
hetitščine, najstarejšega izpričanega indoevropskega 
jezika z neprekinjeno pisno tradicijo med 17. in 13. 
stoletjem pred našim štetjem, ki se uvršča v anatolsko 
skupino indoevropskih jezikov. Izpostavljena bo 
pomembna vloga hetitščine pri prenovi rekonstruk
cije indoevropskega prajezika, ki je bila narejena 
na podlagi drugih starih in starejših indoevropskih 
jezikov, še preden je bila hetitščina prepoznana kot 
jezik indoevropske jezikovne družine. Njen sistem 
binarnega slovničnega spola s splošnim in srednjim 
spolom, ki ga izkazujejo tudi vsi drugi jeziki anatolske 
skupine, pa dodatno utrjuje razlago, da sta nastanek 
ženskega spola in tudi moškega sekundarni in pozni 
slovnični kategoriji praindoevropščine.
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