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Podelitev diplom Filozofske fakultete 2007

V soboto, 30. junija 2007, je bil na Gospodarskem razstavišËu pred skoraj 1500 obiskovalci (starši, 
življenjskimi sopotniki diplomantov …) podeljen del letošnjih diplom FF. Slavnostni govornik na 
prireditvi, ki jo je z znaËilnim šarmom povezovala Tajda Lekše, je bil pesnik in akademik Ciril Zlobec. 
NavzoËim sta spregovorila še prorektor prof. dr. Peter MaËek v imenu Univerze v Ljubljani in dekan prof. 
dr. Božidar Jezernik v imenu FF. Glasbeni del prireditve je prispeval Fake Orchestra. Po dogodku so se 
navzoËi ob prigrizku zadržali v živahnem pogovoru.

Novi dekan FF

Na volitvah za novega dekana Filozofske 
fakultete,  ki so potekale na seji senata v sredo, 
4. julija 2007, je bil izvoljen prof. dr.  Valentin 
Bucik, ki je v poštenem boju premagal prof. 
ddr. Rudija Rizmana. Funkcijo bo nastopil z 
zaËetkom novega akademskega leta, torej s 
1. oktobrom 2007.

prorektor, prof. dr. P. MaËek, æupan Z. JankoviÊ, dekan prof. dr. B. 
Jezernik, akademik C. Zlobec, prodekan prof. dr. V. Bucik

akademik C. Zlobec T. Lekπe
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stvo in šport dr. Milana Zvera in ministra za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo dr. Jureta Zupana, naj se sedanje izobrazbe uËiteljev 
ne znižuje. Glede obsega pedagoških študijskih programov v okviru 
bolonjskega procesa so bili sprejeti naslednji sklepi:

• UËiteljski poklic je nacionalno reguliran. O tem se odloËa part-
nersko: M©© kot delodajalec, visokošolski zavodi kot izvajalci 
programov in stroke ter Sindikat.

• Izobraževanje uËiteljev lahko poteka po dvopredmetnih in eno-
predmetnih študijskih programih, pri Ëemer se ohranja doseda-
nje enopredmetne študijske programe.

• Izobraževanje uËiteljev za osnovne in srednje šole obsega 300 
KT, od tega pedagoški modul najmanj 60 KT (vanj so poleg 
splošno pedagoško psiholoških in andragoških predmetov vklju-
Ëene specialne didaktike, praksa in drugi strokovni predmeti z 
didaktiËnimi vsebinami).

• Po magisteriju je potrebno uËiteljem zagotoviti kvalitetno 
pripravništvo kot pripravo za samostojno delo. 

Podpisnice: Filozofska fakulteta UL, Filozofska fakulteta UM, Pedago-
ška fakulteta UL, Pedagoška fakulteta UM, Pedagoška fakulteta UP, 
Fakulteta za šport UL, Fakulteta za matematiko in fiziko UL, Fakul-
teta za naravoslovje in matematiko UM, Fakulteta za humanistiËne 
študije UP, Teološka fakulteta UL, Naravoslovno tehniška fakulteta UL, 
Akademija za glasbo UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
UL, Fakulteta za strojništvo UL.

Posvet vodstev fakultet, ki izvajajo programe za izobraževanje uËiteljev, 
dne, 5. marca 2007, in stališËe, ki so ga zavzela glede stopnje izobrazbe za 
opravljanje uËiteljskega poklica

»lanice treh slovenskih univerz, ki izvajajo študijske programe za 
izobraževanje uËiteljev, se zavedajo, da se zaradi roka uvedbe bo-
lonjskih programov izteka Ëas za njihovo pripravo in akreditacijski 
postopek. Ker bo stopnja izobrazbe za uËiteljske kompetence 
opredeljena z zakonodajo, si prizadevajo za usklajenost med ob-
segom in strokovno zasnovo pedagoških študijskih programov 
ter kadrovskimi profili v izobraževanju. Javnost, strokovne in izob-
raževalne ustanove ter izvršilna vladna telesa soglašajo, da je vsaj 
dosedanja raven izobrazbe uËiteljev v slovenskem nacionalnem 
interesu, zato si omenjene fakultete prizadevajo, da bi bolonjski 
programi zagotavljali kakovost izobraževanja in ohranjali ugled 
uËiteljskega poklica. Vodstva fakultet s pedagoškimi izobraževalnimi 
programi so na posvetu, ki je potekal 5. marca na FF UL, sprejela 
stališËa glede ravni izobraževanja uËiteljev. Rektorski konferenci 
RS predlagajo, da obravnava in podpre njihovo enotno izraženo 
stališËe in zagotovi, da bodo vladni resorji v uradnih aktih o zapo-
slovanju uËiteljev upoštevali strokovno mnenje o profilu uËitelja, 
kot je predviden v strukturi programov, ki naj bodo dvopredmetni, 
enopredmetni ali enoviti petletni ter naj obsegajo 300 KT.  Tako 
stališËe v celoti podpira tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije.

V bolonjski prenovi so nedoreËena izhodišËa za izobraževanje uËi-
teljev. ZavedajoË se dejstva, da je mogoËe zagotoviti kakovostno 
izobrazbo uËiteljev le s postopnim razvijanjem kompetenc, naj 
veljata naËelo, da mora imeti uËitelj v okviru bolonjske prenove 
naslov ≈magister/magistrica profesor«, in stališËe ministra za šol-

Partnerstvo fakultet in šol 2006/2007

14. aprila je doc. dr. Monika Govekar Okoliš vodila sleditveno sreËa-
nje za Ljudske univerze. 1. junija je CPI na FF organiziral mednarodni 
posvet Sistemske rešitve sodelovanja mentorjev v izobraževanju bodoËih 
uËiteljev, na katerem sta sodelovala dva tuja gosta, ga. Laila Niklasson, 
Stockholm Institute of Education, in dr. Hilko Jurjen Koopman z Univer-
ze v Leidnu. Ena od pomembnih sprememb v izobraževanju uËiteljev, 
ki jih bo prinesla bolonjska reforma, je veËji delež praktiËnega izob-
raževanja uËiteljev in sodelovanja partnerskih šol ter mentorjev v nji-
hovem izobraževanju. Na posvetu so tuji gostje predstavili rešitve iz 
Nizozemske in ©vedske, nato pa skupaj poiskali nekaj rešitev. (N. F.)

Tutorstvo na Filozofski fakulteti - 
3. bolonjski projekt
 
CPI je 19. aprila organiziral posvet o uËiteljskem tutorstvu z name-
nom osvestiti in formalizirati njegove doslej obstojeËe neformalne 
oblike in v aktivnosti vkljuËiti vse oddelke FF. Na posvetu so pri-
mere dobre prakse predstavili dr.  Tim Beasley-Murray z Universitiy 
College London, dr. Maruška ©ubic KovaË s Fakultete za gradbeništvo 

in geodezijo UL in dr. Janez Kramar s Fakultete za strojništvo UL. 
Ožja skupina za tutorstvo na FF je pripravila testno e-uËilnico o 
tutorstvu, v kratkem pa bo uskladila tudi osnutek pravilnika o tu-
torstvu na FF. 21. junija so organizirali usposabljanje za uËiteljsko 
tutorstvo, namenjeno uËiteljem, ki bodo naslednje leto vkljuËeni v 
pilotno fazo projekta tutorstvo. Namen usposabljanja je bil sezna-
njanje uËiteljev s fakultetnimi službami, ki se ukvarjajo s študentsko 
problematiko in seznanitev s specifiËno problematiko študentov 
s posebnimi potrebami.  V prvem delu usposabljanja je študentka 
Sandra ©koro predstavila ©tudentski svet, študent Matija ©turm 
©tudentsko organizacijo, dr. Robert Masten pa je orisal delo štu-
dentske posvetovalnice FF. V nadaljevanju so se predstavili študenti 
s posebnimi potrebami, zadnji, delavniËni del usposabljanja pa je 
vodila dr.  Vlasta Zabukovec, vodja projekta tutorstvo na FF. UËitelji 
so na posvetu izrazili željo in potrebo po organiziranem izobraže-
vanju za delo s študenti s posebnimi potrebami. (N. F.)

Slovensko-grško kulturno društvo

Po daljših pripravah in na povabilo iniciativnega odbora je bilo 16. 
aprila 2007 v prostorih FF ustanovljeno Slovensko-grško kulturno dru-
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štvo. Ustanovnega zbora se je udeležilo 30 oseb. UO društva sestav-
ljajo: Valentin Kalan (predsednik), Manolis Perakis (podpredsednik), 
Jerneja KavËiË (tajnica), Tomaž MikoliË (blagajnik), Matjaž BabiË, Nina 
KlakoËar Zager in Vasiliki Varsamakidou. Društvo želi dodati kulturnim 
stikom s sodobno GrËijo nove vsebine, jih razširiti in okrepiti ter jim 
zagotoviti kontinuiteto. Glavni cilji društva so ohranjanje in razvijanje 
sodelovanja med Slovenijo in GrËijo v kulturi, izobraževanju in zna-
nosti; podpiranje novogrških študijev v Sloveniji; spodbujanje sodelo-
vanja z GrËijo na podroËju umetnosti in povezovanje pripadnikov 
grške narodnosti v Sloveniji. Društvo si bo prizadevalo biti ne le dvo-
narodno, ampak tudi dvojeziËno. Med naloge društva spadajo tudi 
spremljanje podobe GrËije v slovenski javnosti, poveËevanje naše 
informiranosti o njej, krepitev medsebojnega prijateljstva in razvijanje 
kulturnega dialoga med Slovenijo in GrËijo. (V. K.)

Kako bolje razumeti zgodnji srednji 
vek - štirje pogledi

Oddelek za zgodovino je v sodelovanju z Austrian science and research 
liaison office v Ljubljani organiziral blok štirih predavanj, ki so potekala 
pod zgornjim naslovom. Pogled na zgodnji srednji vek se je v zadnjih 
desetletjih namreË korenito spremenil. Nekateri temeljni pojmi, s 
katerimi smo opisovali poznoantiËno-zgodnjesrednjeveške procese 
(preseljevanje ljudstev, oblikovanje barbarskih držav in nacionalno-
etniËnih identitet …) in ki naj bi odloËilno vplivali na današnjo Evro-
po, so dobili nove vsebine in pomene. K reviziji podobe zgodnjega 
srednjega veka, ki se je pokazala kot plodna tudi za nov razmislek o 
tedanji slovenski zgodovini, so v odloËilni meri prispevali raziskovalni 
impulzi t. i. ≈dunajske šole«, ki jo poosebljata akademika in univer-
zitetna profesorja dr. Herwig Wolfram in njegov uËenec dr. Walter 
Pohl s sodelavci. Oba sta bila z dvema mlajšima raziskovalcema 29. 
maja 2007 gosta Filozofske fakultete in številni obiskovalci so imeli 
priložnost slišati naslednja predavanja ter sodelovati v živahni diskusi-
ji. Herwig Wolfram (Dunaj), Rimsko kraljestvo Germanov; Walter Pohl 
(Dunaj), PolitiËni pomen etniËnih identitet v zgodnjem srednjem veku; 
Helmut Reimitz (Dunaj), Zgodovina in identiteta v Frankovski državi 
merovinškega in karolinškega Ëasa; Pavlína Rychterová (Konstanca/
Praga), Vzpon in padec zgodnjesrednjeveške države Premyslidov. Moj-
strska pripoved Ëeškega srednjega veka. (P. ©.)

Mednarodna študentska konferenca 
Border Crossings. KrižišËa in 
loËnice: izzivi za antropologijo v JV 
Evropi

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo je konec aprila 
v ©alovcih organiziral 5. konferenco mreže Border Crossings, 
ki povezuje univerze JV Evrope, s ciljem Ëezmejnega sodelo-
vanja družbenih in humanistiËnih ved predvsem v raziskavah 
Balkana. Od leta 2003 so bila izpeljana študentska sreËanja v 
Skopju (Makedonija), Florini (GrËija), Ioannini (GrËija) in Strugi 
(Makedonija) ter mednarodna poletna šola antropologije, et-
nografije in komparativne folklore Balkana v Konitsi (GrËija). 
Spominski dnevi etnologa in antropologa Boruta Brumna so 
prinesli 34 dobrih študentskih prispevkov, konstruktivne po-
govore o obiËajih v sodobnem globalnem svetu, o ideologiji in 
politiki, trenjih med razliËnimi skupinami, kibernetskih življenjih, 
epistemoloških vprašanjih itd. Konferenco so poleg oddelka 
omogoËili: ZOTKS Murska Sobota, ©OFF in ObËina ©alovci. 
(S. A.)

Ob 20. obletnici programa ERASMUS, 
študijske izmenjave

Program Erasmus, študijske izmenjave, poteka že dvajseto leto. Na 
Filozofski fakulteti smo s prvimi izmenjavami študentov in profesorjev 
v okviru tega programa zaËeli 2000/01. ©tevilo izmenjav narašËa, prav 
tako število bilateralnih pogodb. V tem študijskem letu je na študij v 
tujino odšlo 210 študentov in 20 profesorjev, sklenjenih pa imamo 
217 bilateralnih pogodb. Ob letošnji 20. obletnici smo v Mednarodni 
pisarni 4. aprila gostili manjšo skupino tujih Erasmusovih študentov in 
predstavnikov Erasmus Student Networka. ©tudentje in predstavniki 
so naše študente pozvali, naj se udeležijo Erasmusovih študijskih iz-
menjav. Njihovemu pozivu se pridružuje tudi Mednarodna pisarna 
FF, ki hkrati iskreno Ëestita študentom, izbranim za Erasmusovo iz-
menjavo v prihodnjem študijskem letu. (P. S.)

VeË knjig!

Konec maja so študentje zadnjega letnika italijanskega jezika s FF v 
znani kavarni v središËu mesta pripravili literarni veËer.  V sprošËe-
nem okolju naj bi njihovo potovanje med zgodbami o obiËajnem 
in Ëudaškem življenju, ljubezni, samomorih, zloËinih in mašËevanju 
razkrilo nove smernice v italijanskem pripovedništvu. In kako lahko 
sklenemo? Nameni in slogi avtorjev so razliËni do te mere, da jih ni 
mogoËe poenotiti, vendar se lahko izpostavi nekaj skupnih znaËilno-
sti - v ospredju so moralne vrednote (Grossi, Riccarelli), vsakdanjik 
(Mazzantini, Mozzi, Mocia, Tamaro, Cucchi, Tondelli), vpogled v Ëlo-
veško dušo, za slog pa je znaËilno vpletanje pogovornega jezika in 
dodelanost izrazja (Niffoi, Maggiani, Bettini, Van de Sfroos, Cavina).

©TIL (študenti italijanske literature) 
ˇ
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Znanstveni sestanek 
Umišljanje romske kulture 

Konec maja je Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo izpeljal 
mednarodni simpozij Imagining Roma culture, katerega namen je 
bil problematizirati aktualna vprašanja v zvezi z življenjem in pol-
ožajem romskih skupnosti. Sestanek je potekal v okviru raziskoval-
nega projekta, ki ga je naroËilo Ministrstvo za kulturo RS, zato je bila 
posebna pozornost namenjena procesu “umišljanja” ali “invencije” 
romske kulture, ki lahko v kontekstu evropskega kulturalizma utrju-

je domnevno kulturno neskladnost med Romi in okoliškimi prebi-
valci ter opraviËuje socialno izkljuËevanje Romov. Na simpoziju so 
sodelovali vrhunski strokovnjaki, ki so obravnavali položaj Romov 
in njihove identitete v evropskih državah, diskurze o romski kulturi 
in romsko nacionalno mitologijo, odnose med Romi in ne-Romi v 
Evropi in reprezentacije ‘romskosti’ v popularni kulturi. (J. R.)

Kultura sožitja

V seriji Kultura sožitja sta na FF predavala: 15. marca Boris Pahor, 
≈slovenski priËevalec na zahodni meji«, 19. aprila pa akad. prof. 
dr. Bruno Nettl na temo Coping with the Other. Boris Pahor, ki je 
bil rojen v Trstu leta 1913 in ki je preživel fašistiËno preganjanje, 
nacistiËno taborišËe ter po vojni zagovarjal potrebo in nujo po 
slovenski demokratiËni državi, presega zgolj literarno stremljenje. 
Njegovo priËevanje prerašËa v etiËno dejanje absolutne dimen-
zije. Ugled, ki ga uživa literarni opus Borisa Pahorja v Franciji, 
NemËiji, ZDA, zadnje Ëase pa še v ©paniji in na Finskem, je prav 
zaradi tega etiËnega sporoËila postal nekakšna razpoznavna 
beseda, zato so dejansko tudi Francozi med glavnimi pobudniki 
Pahorjeve veËkratne kandidature za Nobelovo nagrado. Letos 
je bil sprejet v Red legije Ëasti in je dobil najvišje francosko od-
likovanje. V okviru iste serije je 31. maja na iniciativo in v organi-
zaciji prof. dr. Svaniborja Pettana potekal tudi Dan tajske kulture 
z bogatim glasbenim in drugim programom. Najprej je v avli 
fakultete nastopil 11-Ëlanski Ansambel za tajsko klasiËno glasbo 
Univerze Chulalongkorn iz Bangkoka, temu pa je sledilo podpiso-
vanje pisma namere o sodelovanju med fakultetama. Dopoldan-
ski program so dopolnila predavanja na Oddelku za muzikologijo 
o osnovah tajske glasbe (P. Phoasavadi), pouËevanju tajske glasbe 
(P.  Wongratanapitak) ter o potencialih. Nj. ekscelenca nemški 
veleposlanik dr. Hans-Joachim Goetz je imel v okviru Kulture 
sožitja 15. maja predavanje Die Entwicklung der EU durch die 
Augen eines deutschen Diplomaten, v katerem je govoril o vlogi 
in nalogah diplomata ter izpostavil predsedovanje NemËije EU v 
prvem polletju letošnjega leta. 

B. Pahor

Nj. Eksc. dr. H. J. Goetzakad. prof. dr. B. Nettl
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Simpoziji, jubileji, predavanja, okrogle 
mize, tekmovanja, kulturni dogodki

Prof. dr. Françoise Gadet, znana sociolingvistka z univerze Paris X-
Nanterre, je na Oddelku za romanske jezike in književnosti med 14. 
in 16. marcem imela tri predavanja, in sicer o jeziku mlajših genera-
cij, o razmejitvi med slovnico in sociolingvistiko v luËi sintakse in o 
stanju francošËine oziroma frankofonije v svetu. 

8. marca je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo o Afriki 
v luËi medkulturne komunikacije predaval Ibrahim Nouhoum iz 
Malija. 

Oddelek za zgodovino je 5. aprila pripravil okroglo mizo z naslovom 
Raba kvantitativne metode v zgodovinopisju, 19. aprila pa je tam go-
stoval prof. dr. Reinhard Stauber z Inštituta za zgodovino Univerze 
v Celovcu s predavanjem Intervention und Kooperation - Staat und 
Untertanen im Reformabsolutismus. 

Na Oddelku za slovenistiko je 23. aprila na temo Avdiovizualna dia-
lektologija: Metodologija in teoretska razmišljanja predavala dr. Herta 
Maurer Lausegger, prav tako z Univerze v Celovcu.

Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko je 24. aprila predaval 
prof. dr. Ove Korsgaard z danske Pedagoške univerze, na temo The 
Changing Concepts of Enlightenment - with Danish Adult Education 
as a Case.

Oddelek za romanske jezike in književnosti in Departamento de Lingu-
ística Geral e Românica Filozofske fakultete Univerze iz Lizbone sta pri-
pravila portugalsko-slovenski veËer poezije in okroglo mizo 27. marca. 
Gostje veËera so bili portugalski pesnik in predsednik portugalskega 
PEN kluba Casimiro de Brito, Taja Kramberger in Brane MozetiË.

Oddelek za geografijo je ob sedemdesetletnici prof. dr. Mirka Paka 
9. marca organiziral znanstveni posvet in okroglo mizo z naslovom 
Evropske razsežnosti urbanizacije.

Društvo za tuje jezike in književnosti Slovenije s sedežom na Oddelku 
za romanske jezike in književnosti je 14. aprila priredilo tradicionalno 
državno tekmovanje srednješolcev v znanju španskega, francoske-
ga, italijanskega in ruskega jezika, s številno udeležbo srednjih šol iz 
vse Slovenije.

Enrique Vila-Matas

V aprilu sta na povabilo ©tudentske založbe v Sloveniji gostovala 
priznani španski pisatelj Enrique Vila-Matas in Cristina Oñoro 
Otero, poznavalka njegovih del in avtorica spremne besede k 
romanu Bartleby & Co. (Beletrina, 2006). Na FF so se na pova-
bilo Oddelka za romanske jezike in književnosti sreËali z obema 
gostoma 18. aprila. Enrique Vila-Matas je spregovoril o svojih 
delih in o avtorjih, ki so vplivali na njegovo literarno ustvarjanje, 
Cristina Oñoro Otero pa je predstavila lasten pogled na pisa-
teljeva dela.  (D. P.)

Vmesna Evropa: prostori, identitete in 
geografije zamišljanja

Vprašanje evropske identitete je vse pomembnejše, lokalni in nad-
nacionalni incidenti pa so še dodatno vzpodbudili organizacijo med-
narodnega simpozija Vmesna Evropa: prostori, identitete in geografije 
zamišljanja, ki je v dvorani Mestnega muzeja potekal 27. in 28. marca  
pod okriljem Oddelka za sociologijo in ob podpori British Councila 
in Veleposlaništva Republike TurËije. Simpozij se je osredotoËil na 
probleme oblikovanja politik in praks veËkulturnega sožitja in med-
kulturnega dialoga znotraj Evrope. V dodatnem sreËanju v prostorih 
British Councila so udeleženci izmenjali nekaj najnovejših idej glede na 
rastoËi problem rasizma, ksenofobije in diskriminacije etniËnih manj-
šin znotraj Evrope. (M. P.)

13. aprila je na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo 
v okviru programa Erasmus gostoval prof. dr. Norbert Bachleitner 
z dunajske univerze. Predaval je o digitalni poeziji ter o nemški 
recepciji Walterja Scotta. 
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Ciklus predavanj NemËija in Slovenija 
skozi oËi znanosti (februar-maj 2007)

NemËija je država, ki jo slovenski študentje v programu Erasmus 
najpogosteje izberejo za študijsko bivanje. Vrh tega tja na razisko-
valni ali pedagoški staž odhaja veliko znanstvenikov in profesorjev. 
Deutscher Akademischer Austauschdienst in Fundacija Alexander von 
Humboldt v ta namen vsako leto podeljujeta štipendije. Nemško 
predsedovanje Evropski uniji je botrovalo organizaciji predavanj 
pod skupnim naslovom NemËija in Slovenija skozi oËi znanosti, kjer 
so nekdanji štipendisti DAAD in Humboldtove fundacije z Univerze 
v Ljubljani in Univerze v Mariboru predstavili aktualne teme s svojih 
podroËij, seveda z nemško-slovenske perspektive. Nabrali so se 
prispevki s podroËja umetnosti in književnosti, zgodovine, prava, 
sociologije, tehnike in naravoslovnih znanosti. (D. H.)

Teatrovci znova na pohodu

Že štiriindvajseto leto se Théâtreux, gledališka skupina študentov 
francošËine, predstavlja zvestemu obËinstvu, tokrat s predstavo 
L’Œuf (Jajce) francoskega avtorja belgijskega rodu Féliciena Mar-
ceauja. Jajce je metafora za ≈sistem«, ki ga kritiziramo, a hkrati 
prispevamo k njegovemu ohranjanju. Pariški uradnik Émile Magis 
pa se na vsak naËin želi prebiti vanj. Mu bo uspelo? »e mu uspe, 
bo zadovoljen? Režijski stolËek je od prof. dr. Vladimirja PogaËnika 
prevzela belgijska lektorica francoskega rodu, Julie David. Za igralce 
je bila letos posebej dragocena izkušnja gledališka delavnica, ki jo je 
pripravil Michel van Loo, režiser in vodja gledališke skupine Guim-
barde v Charleroiju v Belgiji. Po premieri in reprizi v Ljubljani (Glej, 
13. in 14. aprila 2007) so sledila gostovanja v koprskem gledališËu, 
na gimnazijah in na tujem. (M. S. ».)

SreËanje filozofskih fakultet v Zagrebu

Tokratno sreËanje ljubljanske in zagrebške FF je bilo na zadnji april-
ski petek v Zagrebu, kjer so se domaËini, kakor vedno, izkazali kot 
izjemni gostitelji. V tekmovanju v košarki za študente in v odbojki 
za študentke sta bili uspešnejši ljubljanski ekipi, v sreËanju med ko-
šarkarsko še dejavnimi profesorji pa so bili boljši domaËini (ki sicer 
redno premagujejo lastno študentsko ekipo, hm …). Med gosti se 
je najbolj izkazala Seta Knop. Ker vsako leto znova zmanjka Ëasa za 
vsebinske pogovore, snovi zanje pa je veliko, smo se na predlog za-
grebške strani odloËili, da bodo odslej sreËanja dvodnevna. (M. P.)

The Leipzig - Coimbra Declaration

Prodekan za mednarodno sodelovanje prof. dr. M. PintariË, se je 
udeležil sreËanja dekanov filozofskih fakultet, ki sodelujejo v Praški 
mreži dekanov humanistiËnih fakultet iz EU, katere cilj je prispevati 
k ohranjanju humanistiËnih vrednot in univerzitetnih programov, 
ki na njih temeljijo. SreËanje je potekalo v Coimbri od 17. do 20. 
maja. Na njem so bile podpisane programske smernice oziroma 
deklaracija o poslanstvu Praške mreže. Naslednje leto bo gostite-
ljica FF v Zagrebu. 

Obisk nemških univerz

Delegacija FF-CSDTJ (M. Nidorfer ©iškoviË, A. Zupan SosiË 
in M. PintariË) je v NemËiji obiskala štiri univerze, kjer po-
uËujejo slovenski jezik: München, Regensburg, Würzburg in 
Tübingen. Pouk slovenšËine ima v tem trenutku najboljšo 
prihodnost v Regensburgu, kjer se zanj zavzemajo vsi, vklju-
Ëno z rektorjem prof. dr. Alfom Zimmrom, ki je obenem 
tudi predsednik bavarske rektorske konference. Ustanoviti 
nameravajo celo slovensko Ëitalnico, k Ëemur bi slovenska 
stran morala prispevati svoj delež in s tem ohraniti svoj 
interes na Bavarskem. Tudi v Münchnu se obetajo boljši Ëasi, 
Ëeprav je institucionalni interes za pouk slovenšËine manj-
ši kot v Regensburgu. Žal pa se pouËevanje slovenšËine 
konËuje v Tübingenu, kar je glede na stoletne povezave s 
tem mestom, obžalovanja vredno. V Würzburgu gre zahvala 
za nadaljevanje pouka slovenšËine predvsem navdušenim 
posameznikom, ki z veliko prizadevnostjo in obilico znanja 
opravljajo svoje poslanstvo. (M. P.)

28. 2. Pozdravni govor prorektorja prof. dr. P. MaËka
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Prof. dr. Darko Radinja, osemdesetletnik

razvoj hidrogeografije in predmeta ≈Varstvo geografskega okolja«. 
Oddelek za geografijo bo poËastil njegovo obletnico z okroglo mizo na 
temo sodobnih izzivov slovenske fiziËne in okoljske geografije. (F. L.)

Stoletnica prof. dr. Antona Ocvirka

23. marca 2007 je FF poËastila stoletnico rojstva svojega nekdanje-
ga dekana prof. dr. Antona Ocvirka. Delegacija Oddelka za primer-
jalno književnost in literarno teorijo je položila venec na njegov grob 
na ljubljanskih Žalah, družina Ocvirk pa je pripravila sprejem, ki so 
se ga udeležili Ocvirkovi uËenci (MahniË, Moravec, Bernik, Zlobec), 
predstojniški nasledniki (Koren, VreËko, Virk) in založniški sodelavci 
(PavËek). Ob tej priložnosti so se sreËali komparativisti številnih ge-
neracij. Istega dne je izšla še poštna znamka z Ocvirkovo podobo, 
pri Novi reviji bo v kratkem izšla še njegova biografija, septembra 
pa bo v Ljubljani mednarodni simpozij, ki ga bo soorganiziral tudi 
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. (T. S.)

Januarja 2007 je praznoval osemdesetletnico zaslužni profesor ljub-
ljanske univerze dr. Darko Radinja. Prof. Radinja, dolgoletni predavatelj 
na Oddelku za geografijo, se je s svojim pedagoškim in raziskovalnim 
delom zapisal v zgodovino slovenske geografije. Ima velike zasluge za 

Mednarodna konferenca o 
vseživljenjskem uËenju in 
demokratiËnem državljanstvu

ASII in FF sta 25. aprila v Mestnem muzeju v okviru evropskega 
projekta Grundtvig 1 organizirali mednarodno konferenco z na-
slovom Vseživljenjsko uËenje in neformalno izobraževanje odraslih za 
demokratiËno državljanstvo. Predavatelji so udeležence seznanili z 
andragoškimi vidiki neformalnega izobraževanja za demokratiËno 
državljanstvo ter predstavili primere dobre prakse. Cilj konference 
je bil izmenjati pozitivne izkušnje in primere dobre prakse, ki bodo 
prišli prav organizacijam, ki pripravljajo projekte in programe izob-
raževanja za odrasle, da bi znale vzpodbujati ljudi k veËji odgovor-
nosti, konstruktivni kritiki in dialogu, ki so temelj demokratiËnega 
državljanstva. (K. ».)

Redna Ëlana Slovenske akademije znanosti in umetnosti sta postala 
prof. dr. Biba Tržan z Oddelka za arheologijo in profesor v pokoju 
dr. Primož Simoniti, izredni Ëlan pa prof. dr. Peter ©tih z Oddelka za 
zgodovino.

Na tiskovni konferenci 11. aprila 2007 
smo predstavili naslednje publikacije FF:

Melita Puklek LevpušËek: Socialna anksioznost v otroštvu in mlado-
stništvu: razvojni, šolski in kliniËni vidik, Marjan ©imenc: Didaktika 
filozofije, Jaka RepiË:  Po sledovih korenin: Transnacionalne migracije 
med Argentino in Evropo, Ina Ferbežar, ur.: Izpit iz znanja slovenšËine: 
Zbirka testov, Irena Novak Popov, ur.: Slovenska kratka pripovedna 
proza (Obdobja 23), Alojzija Zupan SosiË, Mojca Nidorfer ©iškoviË, 
ur.: Almanah Svetovni dnevi slovenske literature, Mitja Saje: Sodobna 
Kitajska, PolitiËni in gospodarski razvoj, Tina KavËiË, Maja ZupanËiË: 
Osebnost otrok in njihovi medsebojni odnosi v družini.

Prof. dr. MilËek Komelj z Oddelka za umetnostno zgodovino je bil 
izvoljen v Evropsko komisijo znanosti in umetnosti (European Aca-
demy of Sciences and Arts, Class III - Arts). 

Milena Kavπek in raznaπanje poπte FF poleti. 
Joæe Divjak je pretekel supermaraton 
(100 km) v Bielu. 

Marinka ©uπtar, Anica Perko in 
Ivanka Repinc so z nami praznovale 
svojo petdesetletnico.
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Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi
in kulturi - od 25. junija oz. 2. do 13. julija 2007

- mnogim je bila to motivacija za nadaljnje delo s slovenšËino in šir-
jenje avtentiËnega vedenja o Sloveniji. Letos so bili tema seminarja 
stereotipi. Pod predsedstvom izr. prof. dr. Irene Novak Popov se 
ga je udeležilo 135 udeležencev iz 25 držav. Dopoldanski obvezni 
program je vkljuËeval jezikovne teËaje, predavanja in izbirne teËaje. 
Spremljal pa ga je tudi bogat popoldansko-veËerni program z ogle-
di kulturnih prireditev, muzejev, galerij in knjižnic, ogledi Ljubljane 
ter celodnevno strokovno ekskurzijo v Maribor. Kdor je zamudil 
predavanja, si bo lahko prispevke prebral v seminarskem zborniku.

Vzporedno s seminarjem sta potekala tudi dva množiËno obiskana 
teËaja slovenšËine za tujce, prav tako v organizaciji CSDTJ. Poletna 
šola slovenšËine, že 26. po vrsti, je letos gostila 160 udeležencev z 
vsega sveta. Lansko leto pa se ji je pridružila še ambiciozna mlajša 
sestra Mladinska poletna šola slovenšËine, namenjena mladim od 14. 
do 18. leta, ki je imela letos 82 udeležencev iz devetih držav, pre-
težno zamejcev in izseljencev. (J. Z. M., T. A., M. S.)

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je v štirih desetlet-
jih neprekinjenega delovanja tisoËim tujcem predstavil Slovenijo 

Nagradno vpraπanje: Kdo je zmagal v teku po stopnicah FF v okviru ©tudentskih 
dni 2007 (19. in 20. aprila)? 

a)     Ekipa zaposlenih na FF 

b)     Ekipa πtudentov FF 

Izærebanega Ëaka nagrada v knjigah po lastni izbiri v Knjigarni FF, in 
sicer v vrednosti 100 EUR. 
Odgovore poπljite na naslov glavna.pisarna@ff.uni-lj.si do 15. sep-
tembra. Ærebanje bo 16. septembra 2007. 

a) b)

Center za slovenšËino kot drugi/tuji jezik

Od 23. do 26. maja je na Centru potekal sestanek evropskega 
projekta LINGUA 2- TOOL 2 (Gradiva in pripomoËki za kombinirane 
internetne in klasiËne jezikovne teËaje). V okviru projekta nastaja je-
zikovni teËaj na zaËetni stopnji za nizozemski, estonski, madžarski, 
malteški in slovenski jezik. TeËaj bo fleksibilna kombinacija uËenja v 
razredu in uËenja na daljavo s pomoËjo interneta. 


