
Razstavljavci 

Razstavljavci
Univerza v Ljubljani: 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
Ekonomska fakulteta 
Fakulteta za družbene vede 
Fakulteta za elektrotehniko 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Fakulteta za računalništvo in elektrotehniko 
Fakulteta za socialno delo 
Fakulteta za upravo 
Filozofska fakulteta 
Pedagoška fakulteta 
Pravna fakulteta 
Teološka fakulteta 
Univerza v Ljubljani – arhivsko muzejska služba
Univerza v Mariboru:
Filozofska fakulteta
Univerza na Primorskem:
Založba Univerze na Primorskem 
Univerzitetna založba Annales, ZRS UP
Univerza v Novi Gorici:
Založba Univerze v Novi Gorici
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Fakulteta za državne in evropske študije Kranj
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje
Nacionalni inštitut za biologijo 
Visoka šola za varstvo okolja Velenje
Visokošolsko središče Novo mesto
Društvo Slovenska matica
Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Društvo za teoretsko psihoanalizo
GV Založba d.o.o.
KUD Apokalipsa
Narodna galerija 
Narodna in univerzitetna knjižnica
Študentska založba
Založba *cf
Založba ZRC, SAZU
Založba Krtina
Zavod RS za šolstvo
Založba Sophia
Založba V.B.Z., d.o.o.

spRemljevalni 
pRogRam sejma 
libeR.ac bo potekal 
pod naslovom 
geRmanski babilon

toRek, 21. maja 2013

10:00 paRk Otvoritev sejma; pozdravni 
govori in kulturni program

11:15 avla FF Otvoritev Germanskega 
babilona; umetniški projekt, Različnost 
v enakosti, enakost v različnosti 

11:00 paRk Germanski uroki – delavnice 
za otroke 

12:00 paRk Srečanje z vileniško lavre-
atko Erico Pedretti in Raphaelom Urwe-
iderjem 

12:00 paRk „Babe naj se v te reči ne 
mešajo, naj primejo rajši za igle in 
burke“ – Nemška literarna ustvarjal-
nost avtoric na Slovenskem  – okrogla 
miza

14:00 paRk Prihodnost slovenskih znan-
stvenih revij – okrogla miza

15:00 paRk Richard Wagner; koncert 
Simfoničnega orkestra in študentskega 
pevskega zbora Filozofske fakultete UL

15:00 modRa soba FF HIC ET NUNC 
AUDE! Ustanovitev Univerze na Pri-
morskem v času in prostoru; predstavi-
tev znanstvene monografije

16:00 paRk O jeziku prevodov in jeziku 
izvirnikov; okrogla miza 

17:00 paRk Iz Zamonije na knjižne 
police – po uredniških tirnicah dr. Wol-
fganga Ferchla; 
z dr. Wolfgangom Ferchlom se bo pogo-
varjala Stana Anželj (v organizaciji 
založbe Sanje).
 
18:00 paRk Ohrewürm (pesmi, ki gredo v 
uho): švicarske nemške narečne pesmi 
v izvedbi Stefana Steblerja 

19:30 paRk Naravni proračun; predstava 
Dramskega krožka primerjalne književ-
nosti in literarne teorije FF UL 

19:30 cankaRjev dom, ŠtiHova dvoRana 
Gluscht: literarni večer z Erico Pedretti 
in Raphaelom Urweiderjem – v sodelo-
vanju s festivalom Vilenica/brezplačne 
vstopnice v info. središču CD pred pri-
reditvijo)

sReda, 22. maja 2013

9:15 paRk (Spre)govorimo švedsko – 
začetni tečaj švedščine

10:00 paRk Pika Nogavička – delavnica 
za otroke

10:00 zbiRno mesto v paRkU »Nemško-
-slovenski književni in kulturni odnosi 
v Ljubljani – germanistično-kulturno-
-zgodovinski SPREHOD po Ljubljani«/
vodi: prof. dr. Mira Miladinović Zala-
znik

11:00 paRk Galove zelene knjige; delav-
nica za otroke

12:00 paRk Slava vojvodine Kranjske; 
predstavitev projekta 

14:00 modRa soba FF Čas in spomin. 
Literatura v kontekstu; otvoritev Znan-
stvene konference doktorskih študen-
tov 

15:00 paRk Nemški haiku: liričnost v 
treh stihih 

16:00 paRk Med dvema jezikoma – med 
dvema kulturama; okrogla miza

17:00 paRk se nadaljuje: … avtorji in 
avtorice se predstavijo

18:00 paRk Pesniški dvoboj – Poetry 
Slam z Markusom Köhlejem in Mieze 
Medusa: ODLOČITEV/v nemščini

19:30 paRk Musikantenstadl; parodija 
na v Avstriji zelo priljubljeno glasbeno 
oddajo, ki bo ponudila nekaj poznanih 
»šlagerjev« in obilo zabave.

21:00 slovenska kinoteka Retrospek-
tiva: Harun Farocki; brezplačne vsto-
pnice dobite na stojnici Znanstvene 
založbe FF.

Četrtek, 23. maja 2013

9:15 paRk (Spre)govorimo nizozemsko; 
začetni tečaj nizozemščine 

10:00 paRk Grimmove pravljice; delav-
nica za otroke

10:30 pRedavalnica 302 na FF Predava-
nje dr. Vedada Smailagića (Univerza v 
Sarajevu): Die Nähe und Distanz und 
ihre sprachlichen Mittel – am Beispiel 
von Fräulein Else/v nemščini

11:00 paRk O slovaropiscih in besedo-
slovcih; predstavitev nizozemsko-slo-
venskega slovarja (DZS, 2007) in nem-
ško slovenskega zgodovinskega slovarja 
(Znanstvena založba FF, 2012)

12:00 paRk »The Politics of Identity: 
Thinking through Peter Handke's 
Poetics«/v angleščini

13:00 paRk Politika 2.0 – Prihodnost 
demokracije?; okrogla miza

15:00 paRk Bralne učne strategije; pogo-
vor o knjigi 

15:30 pRedavalnica 309 na FF Predava-
nje dr. Vahidina Preljevića (Univerza v 
Sarajevu): Nähe und Distanz als poeto-
logische Kategorien/v nemščini

16:00 paRk Blizu doma; predstavitev 
knjige(Inštitut za družinsko terapijo 
Slovenija)/v angleščini 

17:00 paRk Main Dearfle: kočevarske 
pesmi 

18:00 paRk Rdeča nit; zaključna prire-
ditev ob podelitvi nagrad študentskega 
literarnega natečaja (ŠS in ŠOFF)

19:00 paRk Gramofon; večer Brechtovih 
songov in poezije

obsejemski dogodki in Razstave:

knjigaRna FF Germanske filologije 
skozi čas – prikaz temeljne litera-
ture s področja germanskih jezikov 
je pripravila knjižnica Oddelka za 
anglistiko, germanistiko in prevajal-
stvo OHK FF

Na StOPNIŠČU FF Ein Fall für Literatur 
: aktuelle deutschsprachige Krimis/
primer za literaturo: sodobna nem-
ška kriminalka (Goethe-Institut)

3. nadstRopje FF Main Dearfle: 
Kočevje, nemški jezikovni otok v 
Sloveniji 

3. nadstRopje FF Razstava del članov 
Oddelka za germanistiko z nederlan-
distiko in skandinavistiko FF UL 

V OSredNjI hUmaNIStIČNI kNjIžNIcI FF 
bo v času sejma potekala promocija 
elektronske strokovne in študijske 
literature dostopne na Digitalni knji-
žnici http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/
Dejavnosti/OHK/digitalna/index.
htm , in sicer v knjižnicah: Oddelka 
za bibliotekarstvo, knjigarstvo in 
informacijsko znanost (soba 530) in 
Oddelka za psihologijo (prizidek, 
soba 35)/med uradnimi urami. 

v sRedo, 22. maja ves dan V PARKU 
Tricikel s staro tiskarno 

libeR.ac po libeR.acU: toRek, 28. maja 
2013

16:30 pRedavalnica 302 Robert 
Menasse: Evropski poročevalec – 
Med jezo prebivalcev in svobodo 
Evrope 
Robert Menasse velja za enega naj-
bolj polemičnih in družbeno angaži-
ranih sodobnih avstrijskih avtorjev, 
hkrati pa, mimo družbenopolitič-
nega izrekanja, za enega največjih 
sodobnih avstrijskih romanopiscev. 
Pogovor bo potekal v nemškem 
jeziku. 
V sodelovanju z Avstrijskim kultur-
nim forumom, Cankarjevo založbo 
in Društvom slovenskih književnih 
prevajalcev.  

več na www.ff.uni-lj.si
 
Letošnji spremljevalni program je pripravil 
Oddelek za slavistiko FF v sodelovanju z 
Znanstveno založbo FF, Knjigarno FF, OHK in 
ŠS FF. 


