Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
v sodelovanju z
Oddelkom za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
vabi na
Slovenski dialektološki posvet 3 (SDP 3),
ki bo
11. in 12. februarja 2016
v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, v Ljubljani.

Prof. dr. Marko Snoj, izr. član SAZU
predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU

Spoštovani!
Vabimo vas, da se udeležite Slovenskega dialektološkega posveta 3 (SDP 3), ki bo v četrtek, 11. 2. 2016, in
petek, 12. 2. 2016, v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, v Ljubljani (stavba Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša).
Povod za organizacijo drugega posveta sta izid drugega zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA 2.1 Atlas
in SLA 2.2 Komentarji) ter 100. obletnica rojstva akad. prof. Tineta Logarja in 80. rojstni dan akad. prof. Zinke
Zorko.
Profesor Tine Logar se je rodil 11. 2. 1916 v Horjulu, na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1940 diplomiral iz
slavistike in že naslednje leto doktoriral z disertacijo o horjulskem govoru. Med leti 1947 in 1958 je delal kot
dialektolog na Inštitutu za slovenski jezik pri SAZU, nato pa do upokojitve predaval zgodovino slovenskega
jezika in dialektologijo na FF. Od leta 1984 je bil zaslužni profesor ljubljanske univerze, član SAZU je bil od
leta 1972. Kot Ramovšev učenec in naslednik je prehodil vse slovensko jezikovno ozemlje in za SLA zapisal
skoraj 200 krajevnih govorov. Od leta 1960 je sodeloval pri OLA, za katerega je zapisal 8 točk. V Dialektoloških
študijah I–XVI je objavil veliko svojih novih dognanj o slovenskih narečjih. Leta 1983 je skupaj z Jakobom
Riglerjem izdal novo Karto slovenskih narečij, znamenita so njegova Slovenska narečja z zvočnimi posnetki
narečnih besedil.
Izid 2. zvezka SLA s komentiranimi leksičnimi kartami za besedje iz tematskega polja kmetija bo gotovo lahko
dobra iztočnica za širšo strokovno debato in za nadaljnje poglobljeno raziskovanje slovenskih narečij na
glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni, besedni in skladenjski ravnini ter za etimološke, jezikovnozgodovinske,
slovaropisne, geolingvistične, primerjalne in kontrastivne raziskave slovanskih jezikov in celotne indoevropske
jezikovne skupine. Prepričani smo, da bodo referenti z obravnavo problematike diferenciranosti slovenske
narečne leksike ter njene pomenske, morfološke in glasoslovne interpretacije ter z morebitno reinterpretacijo
objavljenih rezultatov dialektoloških raziskav lahko prispevali veliko dragocenih spoznanj in napotkov za naše
nadaljnje delo.
Rezultati dialektoloških raziskav so zanimivi tudi za druge jezikoslovne in nejezikoslovne vede (zlasti za
etnologijo), ki v atlasu predstavljeno gradivo lahko uporabijo za nadaljnje ožjestrokovno usmerjene raziskave ali
za neposredno/posredno primerjavo z rezultati svojih raziskav ter za multidisciplinarno znanstveno obravnavo
naravne in kulturne dediščine.
Slovenski dialektološki posvet bo tudi nova priložnost za nadaljnje delo leta 2012 ustanovljene Fonetične
komisije za SLA.
Prosimo, da svojo udeležbo do 1. novembra 2015 potrdite na e-naslov: guzej@zrc-sazu.si.
Do tega datuma pričakujemo tudi najavo naslovov vaših prispevkov, do začetka decembra 2015 pa še
povzetke, ki jih nameravamo objaviti v posebni publikaciji. Programski odbor bo udeležence simpozija o
sprejetju njihovih prispevkov obvestil do konca leta 2015.
Delovni jeziki posveta so vsi slovanski jeziki ter angleščina in nemščina.
Lepo vas pozdravljamo in se veselimo skupnega dela.
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