
Prevajalske delavnice
Termin: oktober 2022–januar 2023 
Kraj: predavalnica 3-Tobačna,  
Tobačna ulica 5, Ljubljana
Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti 
v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod 
naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na 
prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja 
prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji 
pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno 
praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobro-
došla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar 
bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in 
se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delovni jezik 
srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje 
nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega 
jezika. 
Več informacij na povezavi. 

Seminar iz branja rgvedske 
staroindijske himnike
Termin: oktober 2022–januar 2023,  
sreda ob 16.20 
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno 
jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno 
jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v preda
valnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 
2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki 
ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo 
vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki 
vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku 
z natančnim filološkim in etimološkim komentar-
jem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno 
sporočite na enaslov predavatelja doc. dr. Luka 
Repanška. 

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 Ling-
vističnega 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 pred-
stavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z 
besedili o stari kmečki hiši. 
Več informacij na povezavi. 
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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 5. decembrom in 13. februarjem 

gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
• 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.

Študentski natečaj za dialoge v 
Shakespearjevi angleščini
Termin: november 2022–januar 2023 
Kraj: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 
Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 
razpisuje Študentski natečaj za pisanje dialogov v 
Shakespearjevi angleščini. 
Več informacij na povezavi.

Spletna objava knjižice  
Indoevropski jeziki po kapljicah  
Kraj: splet
Opis: Drobna knjižica z naslovom Indoevropski jeziki 
po kapljicah, pripravljena na Katedri za indoevropsko 
primerjalno jezikoslovje v sodelovanju s Katedro za 
primerjalno slovansko jezikoslovje in staro cerkveno 
slovanščino, v petnajstih kratkih poglavjih sežeto 
predstavlja indoevropski prajezik in vseh trinajst 
vej oz. skupin indoevropskih jezikov (anatolščina, 
toharščina, indoarijščina, iranščina, grščina, frigijščina, 
armenščina, albanščina, germanščina, keltščina, 
italščina, slovanščina in baltščina) ter fragmentarno 
izpričane oz. onomastične indoevropske jezike. 
Vabljeni k ogledu na povezavi. 

FF govorí v letu jezikov:  
O slovenskih narečjih: ob 70. 
obletnici smrti akad. prof. dr.  
Frana Ramovša, prof. dr. Vera Smole
Termin: 11. januar 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Slovenska narečja so tista jezikovna različica, za 
katero na eni strani vlada prepričanje, da izginevajo, 
po drugi strani pa so vse bolj prisotna v medijih, 
literaturi, kulturi ... V predavanju se bomo sprehodili 
skozi zgodovino njihovega nastanka, se spomnili 
zunajjezikovnih vzrokov za njihovo raznolikost, 
poskusov klasifikacij do prve znanstvene in naprej, 
spregovorili o njihovi današnji (ne)prestižnosti v 
različnih pokrajinah, spoznali možnosti poslušanja 
posnetkov na spletu, kakšnega tudi poslušali in 
skupaj ugotavljali njegovo narečno poreklo ter 
najbolj prepoznavne značilnosti.
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