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Obvestilo za medije 
 

 
Spoštovani, 
 
29. in 30. novembra 2012 bo v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, v Ljubljani, v 
organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Oddelka za 
slovenistiko FF UL potekal 2. Slovenski dialektološki posvet (SDP 2). Posvet je ob 
pomembnem dogodku letos spomladi, tj. izidu 1. zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa z 
narečno leksiko za pomensko polje »človek – telo, bolezni, družina« (SLA 1.1 Atlas in SLA 
1.2 Komentarji), sovpadel z 10. obletnico smrti dialektologa akademika prof. dr. Tineta 
Logarja in 60. obletnico smrti njegovega predhodnika akademika prof. dr. Frana 
Ramovša, brez katerih atlasa ne bi bilo, in prerasel v pravi mali dialektološki simpozij. V 
dveh dneh se bo zvrstilo 30 referatov in ena delavnica. Večina udeležencev je iz Slovenije, 
sosednjih držav Avstrije in Italije, po eden pa tudi iz Bolgarije, Češke, Rusije in Amerike. 
Prispevki bodo natisnjeni v eni od prihodnjih številk Jezikoslovnih zapiskov, glasila Inštituta 
za slovenski jezik Frana Ramovša, povzetki pa bodo na voljo na samem posvetu in na 
svetovnem spletu (http:\\sdp.zrc-sazu.si). 

 

Vljudno vas vabimo na otvoritev, ki bo v četrtek, 29. novembra 2012, ob 9. uri v 
Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg 4, Ljubljana). 

 

Prireditev bo ob kratkem kulturnem programu odprla 

vodja posveta doc. dr. Jožica Škofic, znanstvena svetnica 
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Udeležence pa bodo nagovorili tudi: 

dialektologinja akad. prof. dr. Zinka Zorko (v imenu SAZU) 

prof. dr. Oto Luthar (direktor ZRC SAZU) 

prof. dr. Marko Snoj (predstojnik ISJ FR) 

izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič (predstojnica Oddelka za slovenistiko) 

 

Med temami posveta so posebej dobrodošli že prvi kritični odzivi na SLA 1, tako v smislu 
prikaza vpetosti obravnavanih jezikovnih pojavov (leksičnih in besedotvornih) v širši 
(slovanski) jezikovni prostor (prostorski vidik) kot v čas (zgodovinski vidik) in medzvrstno 
razmerje (narečno : knjižno : pogovorno). Nekaj prispevkov se nanaša na prihodnje zvezke 
SLA, ki bodo obravnavali besedje, povezano s slovensko materialno kulturo, in bodo po vsej 
verjetnosti tudi tehnična nadgradnja izdaje prvega zvezka. Veliko referatov bo obravnavalo 
aktualne dialektološke raziskave na vseh jezikovnih ravninah; avtorji pa so od akademikov do 
mladih raziskovalcev, celo študentov – z njimi bi se radi poklonili spominu dveh velikih 
pedagogov in raziskovalcev slovenskega jezika, akademiku Franu Ramovšu, ki je obenem 
tudi avtor zasnove Slovenskega lingvističnega atlasa, in akademiku Tinetu Logarju, ki je sam 
ali skupaj s svojimi študenti zanj zbral največ terenskega gradiva. Kakšna je usoda narečne 
zvrsti, v zamejstvu pa istočasno lahko tudi usoda slovenščine nasploh, bo predstavljeno – 
največkrat kar iz prve roke – v sociolingvističnih prispevkih. Na koncu prvega dne bo 
potekala tudi fonetična delavnica, povezana s problemi tradicije in današnjega fonetično-
fonološkega zapisovanja govorjenega (narečnega) jezika. 

 

Program predavanj je v priponki, za dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi na e-
naslovu guzej@zrc-sazu.si ali na telefonski številki 01 4706 221 (Jožica Škofic). 
 
S spoštovanjem in lepimi pozdravi. 
 
Vodja konference 
doc. dr. Jožica Škofic, ISJ FR ZRC SAZU 
 
in prof. dr. Vera Smole, Oddelek za slovenistiko FF 
 

 

 
 


