Predgovor
Drugo leto zapored je pred vami letno poročilo Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete UL,
organizacijske enote, ki zagotavlja podporo znanstvenoraziskovalnemu delu raziskovalcem naše fakultete.
Ker je trdno raziskovalno delo na vseh področij, ki se združujejo pod skupno streho Filozofske fakultete,
temelj kvalitetnega pedagoškega dela, je Znanstvenoraziskovalni inštitut ena tistih fakultetnih
organizacijskih enot, ki je za delovanje fakultete ključnega pomena.
Od prvega Sveta inštituta, ki se je konstituiral 8. marca 1979, je preteklo več kot 30 let. Takrat se je
Filozofska fakulteta modro odločila, da bo za organizacijo svojega raziskovalnega dela ustanovila inštitut,
ki je že na začetku svojega delovanja skušal v svoje delovanje vključiti vse stroke in discipline Filozofske
fakultete. Tako je tudi danes, ko s segmentom raziskovalnih programov pokriva vsa področja, ob tem pa
skrbi tudi za projektno delo in vse drugo raznorodno raziskovalno delo, ki se v zadnjih letih vse bolj odpira
v evropski raziskovalni prostor.
Upam, da bo letno poročilo postalo stalnica, saj z njim v strnjeni obliki dobimo vpogled v celoto
raziskovalne dejavnosti Filozofske fakultete v preteklem letu, za katero lahko z veseljem ugotavljamo, da
je vsako leto obsežnejša, pestrejša, hkrati pa ob tem ohranja svojo tradicionalno visoko kvaliteto.

izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
v. d. predsednik ZIFF
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1 Raziskovalna dejavnost
Raziskovalno delo na Filozofski fakulteti poteka preko organizacijske enote Znanstvenoraziskovalnega
inštituta in je njena primarna dejavnost. Raziskovalna dejavnost zajema širok spekter shem, od
raziskovalnih programov, različnih tipov projektov do raziskovalne dejavnosti, ki nima obliko projektnega
dela, vendar nudi infrastrukturno podporo raziskovalnemu delu. Pogosta delitev, ki je tudi osnovna delitev
predstavitve raziskovalne dejavnosti ZIFF-a, je delitev projektov na nacionalne in mednarodne sheme. V
nadaljevanju bodo na kratko predstavljene posamezne raziskovalne sheme, ki so se odvijale v preteklem
letu, skupaj z nekaterimi statističnimi in finančnimi podatki. Za celosten vpogled v raziskovalno dejavnost
v letu 2010 pa najprej združeno predstavljamo celotno raziskovalno delo v številkah in grafih.
V izogib morebitnim kasnejšim nejasnostim naj že v začetku pojasnimo uporabo termina projekt. Beseda
projekt se v poročilu navaja za vsakršno raziskovalno dejavnost ne glede na vsebino, dolžino trajanja,
način izvajanja ali višino financiranja dejavnosti. Razlog za tako izrazoslovje izhaja iz operativnega
vodenja projektov, saj je vsaka raziskovalna dejavnost podvržena skoraj identičnim postopkom
administrativnega in finančnega upravljanja.
TEKOČI PROJEKTI 2010
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V letu 2010 se je na ZIFF-u vodilo 123 projektov. Po številu je bilo največ temeljnih in aplikativnih
projektov (25), katerim sta se za obdobje dveh let pridružila še 2 podoktorska projekta. Sledijo
raziskovalni programi (20), ki so se začeli izvajati s pričetkom leta 2009. Raziskovalni programi, temeljni
in aplikativni projekti ter ciljnoraziskovalni projekti so predstavljali 48 % vseh tekočih projektov. V
primerjavi z letom 2009 je zaznati rahel porast evropskih projektov in projektov bilateralnega
sodelovanja. Največji porast so zabeležile znanstvene publikacije, financiranih je bila dobra polovica več
monografij.
Na vseh projektih je v letu 2010 sodelovalo 317 raziskovalk in raziskovalcev, obračunanih je bilo 91.444
raziskovalnih ur, kar znaša 53,80 FTE. 39 raziskovalcev je bilo zaposlenih samo za raziskovalno delo, ostali
so bili pedagoški delavci, ki so raziskovalno delo opravljali v okviru dodatne zaposlitve.
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PRIJAVE IN USPEŠNOST PRIJAV PROJEKTOV 2010
V letu 2010 je bilo na ZIFF-u oddanih 153 prijav, prijava več kot v letu 2009. V grafih uspešnosti prijav je
status prijav ažuriran na dan 4. 2. 2011.
Največje število prijav je bilo oddanih za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, pri čemer so
prevladovale prijave za temeljne projekte. Uspešnost teh prijav še ni znana, rezultati naj bi po bili po
časovnici ARRS objavljeni v sredini februarja.
Po dvoletnem premoru je Javna agencija za raziskovalno dejavnost v sodelovanju z ministrstvi RS in
drugimi vladnimi službami ponovno objavila razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega
raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2010. Predmet Javnega razpisa
je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in drugim relevantnim akterjem za odločanje pri
pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju
njihovega izvajanja. Na razpis se je odzvalo 13 raziskovalcev, v devetih prijavah kot nosilci projektov in v
štirih kot soizvajalci.
V preteklem letu je bilo manj prijav na mednarodne projekte. Deloma gre iskati razloge v tem, da so
prijave na mednarodne projekte obsežnejše, pripraviti jih je potrebno bolj natančno in premišljeno, to pa
zahteva več vloženega časa.
V bodoče pričakujemo številčnejše prijavljanje na mednarodne projekte, saj je ARRS v Metodologiji
ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010) napovedal
spremembo pogojev za vodjo raziskovalnih projektov:
»Na prijavi za temeljne in aplikativne projekte kot vodje lahko nastopajo samo raziskovalci, ki so se v preteklih petih
letih prijavili kot koordinator, vodja, vodja delovnega paketa ali sodelujoči partner na vsaj en evropski projekt
(okvirni programi, ERC, ESF, NORFACE, Interreg,…). Če na razpisu niso bili uspešni, prijavni vlogi priložijo recenzijo,
ki so jo dobili na prijavi na evropski projekt. Vodja projekta bo izpolnjeval pogoj tudi, če je v preteklih petih letih
pridobil kot koordinator, vodja, vodja delovnega paketa ali sodelujoči partner kak drug mednarodni projekt izven
razpisov ARRS (npr NIH, NSF,..).«

Za prijave 7. okvirnega programa je ARRS objavila odprt »Javni poziv prijaviteljem projektov 7. Okvirnega
programa EU za vložitev zahtevkov za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave
projekta«, vendar je v letu 2010 ARRS zaostrila pogoje upravičenosti do izplačila zahtevkov za posamezne
sheme. Do izplačila zahtevka v višini 1.000,00 EUR (partnersko sodelovanje) ali 4.000,00 EUR
(koordinatorstvo konzorcija) so upravičeni prijavitelji, katerih projekt je na ocenjevanju dosegel vsaj
polovico vseh točk. Nekatere prijave še vedno odhajajo iz hiše mimo Inštituta, zato natančnih podatkov o
vseh prijavah žal nimamo. Za prijave izvemo prav preko zahtevkov za izplačilo priprav in prijav projektov
7. OP, ko se na nas obrnejo prijavitelji v želji po njihovi realizaciji.
V preteklem letu je ARRS uvedel komplementarno nacionalno shemo za mednarodne projekte, ki so bili
dobro ocenjeni, vendar se niso uspeli uvrstiti na seznam financiranih projektov. V letu 2010 je bila oddana
prijava na 7. okvirni program, program Ideje, na »Advanced grants«, ki je prejela oceno 4,5 točk od
skupno 8 točk. Projekt je bil po ocenjevanju prijavljen na komplementarno ARRS shemo in bo v prilagojeni
obliki financiran od leta 2011 dalje. Jeseni 2010 sta bili oddani 2 prijavi na »Starting grants«, vendar
rezultati še niso znani.

-5-

Letno poročilo 2010

Številni razpisi mednarodnih dvostranskih sporazumov znanstvenega in tehnološkega sodelovanja z
mnogimi državami skozi celo leto nudijo vrsto priložnosti za tovrstno udejstvovanje. Uspešnost prijav te
nacionalne sheme je relativno visoka, odobrenih je dobra tretjina prijav, pričakujemo pa, da se bo delež
še povečal in tako približal lanskemu (cca. 50%).
Med bolj uspešne prijave v letu 2010 sodijo tudi prijave časovno krajših projektov, raziskovalnih študij,
recenzij in evalvatorskih mnenj. Z 58 odstotki uspešnosti si delijo prvo mesto s prijavami za mentorstva.
Število prijav za mentorstva se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za skoraj polovico, a se je hkrati
povečala njihova uspešnost za zavidljivih 18%. Leta 2009 je bilo izbranih 9 mentorjev, v 2010 pa 7.
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V kategorijo ostalo so vključene prijave za sofinanciranje znanstvenih sestankov, znanstvenih monografij,
prijavi promocije slovenske znanosti v tujini in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju.
Uspešnost po navedenih tipih je za prve tri 100%, za zadnjo pa 66,66%. Graf v tej kategoriji vključuje tudi
prijave za znanstvene sestanke za leto 2011, saj sta bila v letu 2010 izvedena kar dva razpisa Javne
agencije za raziskovalno dejavnost za sofinanciranje znanstvenih sestankov, za tekoče leto v januarju in
naslednje leto v mesecu novembru. Rezultati bodo znani marca 2011.
Pregled aktivnosti pri izvajanju programskega in projektnega dela, prijavah projektov in njihovi uspešnosti
v letu 2010 po oddelkih je k poročilu priložen kot priloga.

1.1

Nacionalne sheme

1.1.1 Raziskovalni programi
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je nosilna raziskovalna organizacija šestnajstih raziskovalnih
programov, v štirih raziskovalnih programih pa je soizvajalka programov. V raziskovalne programe, ki
predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, je vključeno največ raziskovalcev
Filozofske fakultete, v letu 2010 je v njih sodelovalo 254 raziskovalcev in raziskovalk, kar je 14
raziskovalcev več kot leto poprej.
ŠT.

CR

1
2
3
4
5
6
7
8

B
A
B
B
A
B
B
B

ŠIFRA
PROG.
P6-0252
P6-0235
P6-0199
P6-0187
P6-0239
P6-0265
P6-0194
P5-0062

9

C

P5-0110

10

B

P5-0174

11

B

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

12

B

P6-0215

13

B

P6-0218

14
15
16

A
C
C

P6-0243
P6-0247
P5-0361

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave
Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in
diahroni vidiki
Jeziki in kulture Azije in Afrike
Arheologija
Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

17
18

B
D

P2-0214
P3-0338

19

B

P6-0282

20

B

P6-0004

NASLOV

S. Žižek
B. Repe
M. Klemenčič
B. Jezernik
T. Virk
M. Miladinovič Zalaznik
R. Rizman
M. Zupančič

01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.14

URE
2010
7140
6970
1948
2118
2550
1888
2288
1579

J. Musek

01.01.09-31.12.13

2558

J. Kalin

01.01.09-31.12.12

2288

NOSILEC

Filozofske raziskave
Slovenska zgodovina
Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana
Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu
Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave
Medkulturne literarnovedne študije
Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije
Uporabna razvojna psihologija
Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski
perspektivi
Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za
trajnostni razvoj, razvoj človeških virov in socialno kohezivno
družbo

SOIZVAJALCI
Računalniški vid
Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni
Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave
materialne kulture na Slovenskem)
Raziskave slovenske glasbene preteklosti

TRAJANJE

D. Plut

01.01.09-31.12.11

2550

V. Gorjanc

01.01.09-31.12.14

4428

M. Ožbot

01.01.09-31.12.12

3400

M. Lavrač
M. Budja
M. Žumer

01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.11

2230
2025
2025

J. Maver (F. Solina)
G. Repovš (S. Podnar)

01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.12

340
170

K. Mahnič (M. Žvanut)

01.01.09-31.12.11

220

M. Barbo(V.Snoj)

01.01.09-31.12.14

680

S programskim delom povezane prijave v letu 2010:
-

-

April 2010: Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih
projektih okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu
2010
April 2010: Poziv raziskovalnim organizacijam za predložitev podatkov o vpetosti članov
programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS

-7-

Letno poročilo 2010

1.1.2 Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je v letu 2010 na Filozofski fakulteti vodilo 21 temeljnih in
aplikativnih projektov, kjer Filozofska fakulteta nastopa kot nosilka projekta, in 4 tovrstnih projektov, v
katerih Fakulteta sodeluje z drugimi raziskovalnimi organizacijami nosilkami projektov. Med projekti
prevladujejo temeljni raziskovalni projekti (21), število aplikativnih projektov je 4. V maju 2010 sta se
pričela izvajati 2 podoktorska, temeljna projekta. Kljub krajšemu trajanju temeljnih in aplikativnih
projektov v primerjavi z raziskovalnimi programi imajo precejšno vlogo pri zaposlovanju raziskovalcev. V
letu 2010 so s skupnim seštevkom števila ur na projektih (33.179 ur) doprinesle 19,51 FTE.
V letu 2010 je ARRS spremenil shemo velikosti temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Velikost
projektov je bolj raznolika - le ti so večji, posledično pa njihovo število manjše.
ŠT.

CR

ŠIFRA
PROG.

1

B

J5-9242

2

A

J6-9660

3

C

J6-0524

4

A

L6-0596

5

A

L6-0552

6

B

J6-0622

7

A

J6-0430

8

B

J6-0374

9

A

J5-0165

10

A

J7-0474

11

B

J5-2038

12

B

J5-2074

13

B

J5-2233

14
15
16
17

B
B
A
A

J6-2009
J6-2192
J6-2226
J6-2255

18

B

J6-2273

19

C

J6-3622

20

B

J6-3610

21

B

J6-3603

22

B

L6-9375

23

B

J2-9180

NASLOV

NOSILEC

Novi pristopi k organizaciji znanja na področju pisne kulturne
dediščine
Državne in kulturne meje v jugovzhodni Evropi (Integracija
ekspertnega znanja in revizija politik odpravljanja konfliktov)
Absolutno datiranje pozne bronaste in starejše železne dobe na
Slovenskem
Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega
Podravja
Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske
zavesti
Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na
Slovenskem
Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in
gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja
Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih
konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire
Osebnost, kognicija in psihično blagostanje
Novo poročilo o stanju vednosti v najrazvitejših družbah - 30 let po
Lyotardovi analizi
Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja
Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za
številčnejšo prisotnost žensk v politiki
Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in
zgodnje pismenosti
Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave
Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem
Filozofska relevantnost smrti in umiranja
Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih
Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem
prostoru: preteklost, sedanjost in prihodnost
Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji
Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19.
stoletju: od 1794 do 1872
Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med
tradicijo in inovacijo
PODOKTORSKI PROJEKTI
Umetnostna dediščina koprske škofije v poznem srednjem in
zgodnjem novem veku
Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in viri

TRAJANJE

URE
2010

M. Žumer

01.07.07-30.06.10

1200

B. Baskar

01.07.07-30.06.10

1200

B. Teržan

01.02.08-31.01.11

1550

D. Rebernik

01.02.08-31.01.10

1470

K. Vidmar Horvat

01.02.08-31.01.11

1690

M. Kemperl

01.02.08-31.01.11

1048

P. Štih

01.02.08-31.01.11

1990

M. Mencej

01.02.08-31.01.11

1770

J. Musek

01.02.08-31.01.11

1750

M. Dolar

01.02.08-31.01.11

1769

M. Zupančič

01.05.09-30.04.12

1068

M. Antić Gaber

01.05.09-30.04.12

1040

U. Fekonja Peklaj

01.05.09-30.04.12

953

Š. Vintar
M. Verginella
M. Milčinski
M. Marinčič

01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12

1000
1046
1327
1327

R. Muršič

01.05.09-30.04.12

1180

V. Gorjanc

01.05.10-30.04.13

1606

L. Stefanija

01.05.10-30.04.13

1552

J. Hoefler

01.05.10-30.04.13

664

01.01.07-31.12.09

520

01.01.07-31.12.09

250

01.02.08-31.01.11

150

01.05.09-30.04.12

113

R. Masten (M. Tušak)

01.05.09-30.04.12

133

B. Repe (D. Guštin)

01.05.09-30.04.12

113

M. Klemenčič (S.
Kokole)
N. Hirci
(T. Erjavec)

SOIZVAJALCI
24

A

J6-0838

Jeziki in ekonomija

25

B

J5-2166

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji

26

B

L5-2051

27

B

L6-2309

D. J. Limon (S.
Lukanovič Novak)
S. Krašovec Jelenc (V.
Hlebec)

Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po
poškodbi
Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za notranje
zadeve leta 1990

1.1.3 Ciljni raziskovalni projekti
Ciljni raziskovalni program predstavlja posebno obliko znanstvenoraziskovalnega programa, s katerim želi
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi
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naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k
izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti.
V letu 2010 se je izvajalo 11 projektov, od katerih so naši raziskovalci in raziskovalke vodili 5 projektov,
sodelovali pa v šestih. Pet projektov, ki so se začeli leta 2008 se je zaključilo, pridobili pa smo 6
projektov, ki se bodo zaključili v letu 2012. Od novo pridobljenih projektov smo nosilci v dveh projektih, v
štirih pa sodelujemo. Ciljni raziskovalni projekti so aplikativne narave. Poleg prispevka Agencije za
raziskovalno dejavnost se morajo v financiranje vključiti tudi ministrstva RS, ki so uporabniki rezultatov
raziskav ciljnih raziskovalnih projektov. Razmerje med vsoto financiranja ARRS-ja in ministrstev je bilo v
preteklem letu 1:1,38.

ŠT.

CR

1

A

ŠIFRA
PROJ.
V5-0431

NASLOV

NOSILEC

TRAJANJE

Medkulturni dialog: izobraževanje, politika, filozofija
Programi usposabljanja za učitelje kot ključni dejavnik
modernizacije šole in medgeneracijskega sodelovanja
Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek
umeščanja jedrskih objektov
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna
priložnost Slovenije
Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju
SOIZVAJALCI

K. Klun

01.09.08-28.02.10

URE
2010
189

2

A

V5-0436

J. Muršak

01.09.08-30.08.10

151

3

B

V5-0471

M. Polič

01.09.08-30.08.10

301

4

B

V1-1088

M. Špes

01.10.10-30.09.12

300

5

B

V5-1014

I. Potočnik Slavič

01.10.10-30.09.12

188

6

A

V5-0433

Šola v družbah dela brez dela

L. Marjanovič Umek
(S. Gaber)

01.09.08-28.02.10

0

7

C

V2-0511

Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za
potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema

B. Repe

01.09.08-31.08.10

78

8

A

V4-1063

Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva

9

B

V5-1027

10

B

V5-1026

Odnos do znanja v družbi znanja
Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske
klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in
mladostnikov

01.10.10-30.09.12

66

01.10.10-30.09.12

0

L. Marjanovič Umek (M.
Valenčič Zuljan)

01.10.10-30.09.12

192

11

B

V5-1029

E. Dolar Bahovec (M.
Cencič)

01.10.10-30.09.12

55

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula

B. Lampič (R. Slabe
Erker)
M. Zupančič (A. Gril)

1.1.4 Mentorstva
Eden od instrumentov znanstvene politike Javne agencije za raziskovalno dejavnost je financiranje
podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program uspešno poteka od
leta 1985 in je prispeval k dvigu raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin.
V letu 2010 je za mentorstvo leta 2011 oddalo prijave 12 profesorjev Filozofske fakultete, od teh je bilo
odobrenih 7; razpis za zasedbo teh mest bo potekal v letu 2011.

ARRS ŠIFRA

MENTOR

LETO IZBORA

17893
6252
14359
14681
13955
12243
15861

Grega Repovš
Mihael Budja
Mirjam Mencej
Vojko Gorjanc
Nike Kocijančič Pokorn
Matjaž Barbo
Matej Klemenčič

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
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V letu 2010 je bila oddana 1 prijava za MR iz Gospodarstva, ki je bila in bo financirana v letu 2011.
Za leto 2010 smo prejeli odobrenih 9 mentorstev, tako je bilo izbranih v letu 2010 na javnem razpisu 9
novih mladih raziskovalcev:
ARRS ŠIFRA
MENTORJA
11484
08983
14508
08426
06249
09559
13358
13425
04135

MENTOR

MLADI RAZISKOVALEC

LETO IZBORA

Božo Repe
Maja Žumer
Tomislav Virk
Božidar Jezernik
Peter Štih
Andrej Ule
Mojca Schlamberger Brezar
Darja Kobal Grum
Nataša Golob

Kornelija Ajlec
Viktor Harej
Igor Žunkovič
Eva Batista
Žiga Zwitter
Sebastjan Vörös
Jana Zidar Forte
Manca Seničar
Nataša Kavčič

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

1.1.5 Bilateralni projekti in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju
Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Filozofske fakultete se je v letu 2010 v okviru sheme
bilateralnega sodelovanja pod finančnim okriljem ARRS-ja izvajalo s 13 državami. Po dve dvostranski
pogodbi sta bili sklenjeni z Republiko Srbijo, Republika Hrvaško, Francijo, Rusijo in Češko. Bilateralno
sodelovanje je pretežno usmerjeno v evropske države, med neevropskimi pa omenimo Združene države
Amerike, Japonsko in Turčijo. Financiranje bilateralnih projektov temelji na povračilu stroškov gostovanj
tujih oz. domačih raziskovalcev. V letu 2010 je skupna vsota refundacij znašala 34.144,32 EUR.
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

NASLOV

NOSILEC

1

BI-AT/09-10-014

K. Vidmar Horvat

2

BI-HU/09-10-008

BILAT.SLOV-AVSTRIJA Habsburška dediščina v primerjalno slovensko-avstrijski in evropski perspektivi
BILAT.SLOV-MADŽARSKA Primerjalna evalvacija uporabe slovenskega in madžarskega WordNeta pri
strojnem prevajanju
BILAT.SLOV-FRANCIJA Metodologija datiranja reliefnih oblik in procesov ter vrednotenje geodiverzitete
v Alpah
BILAT.SLOV-HRVAŠKA Zavarovana območja na dinarskem krasu Hrvaške in Slovenije
BILAT.SLOV-TURČIJA Vloga prevoda v procesih globalizacije v Sloveniji in Turčiji
BILAT.SLOV-JAPONSKA Socialna inkluzija otrok z okvarami vida v različnih kulturnih okoljih
BILAT.SLO-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij
BILAT.SLO-RUS Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave
BILAT.SLO-RUS Vzajemni prelomi kulturnih stereotipov v kontekstu slovanskih kultur (Slovenija Rusija)
BILAT.SLO-BIH Poučevanje italijanščine v BIH in v Sloveniji: od stavkov do besedil
BILAT.SLO-CZ Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske Istre in osrednje
Moravske
BILAT.SLO-CZ Predstavitev in evalvacija znanstvenega dela
BILAT.SLO-RS Slovenci in Srbi - odgovornost za skupno državo 1918 - 1991
BILAT.SLO-RS Strategije formalnega učenja tujih jezikov v Sloveniji in Srbiji: jezikovna politika in
jezikovna stvarnost
BILAT.SLO-MK Vzorci in dileme kulturnih identitet "med evropo in Azijo". Etnografske analize in
primerjave predstavljanja prostora v Makedoniji in Sloveniji.

4
5
6
7
8

BI-FR/09-10PROTEUS-016
BI-HR/09-10-046
BI-TR/08-10-004
BI-JP/09-11-003
BI-US/09-12-025
BI-RU/10-11-012

3

9

BI-RU/10-11-008

10

BI-BA/10-11-017

11

BI-CZ/10-11-011

12
13

BI-CZ/10-11-016
BI-SR/10-11-007

14

BI-SR/10-11-026

15

BI-MK/10-11-004

17

BI-FR/10-11PROTEUS-015
BI-PR/10-11-005

18

BI-HR/10-11-026

16

BILAT.SLO-FR Nadgradnja slovensko-francoskih jezikovnih virov: vzporedni korpus in wordnetu
BILAT.SLO-PORT Kontrastivni pristopi pri analizi slovenskega in portugalskega jezika
BILAT.SLOV-HRVAŠKA Javna raba zgodovine v Sloveniji in Hrvaški - zgodovina v slovenskem in
hrvaškem javnem mnenju

V. Gorjanc
B. Lampič
D.Ogrin
N. Kocijančič Pokorn
D. Kobal Grum
M. Žumer
A. Derganc
M. Javornik
M. Ožbot
D. Ogrim
A. Šauperl
M. Ferenc
V. Požgaj Hadži
Z. Šmitek
M. Schlamberger
Brezar
J. Markič
M. Verginella

Če so razpisi v letu 2010 ponujali možnosti sodelovanja s slovanskimi državami, so bili razpisi za leto 2011
usmerjeni v države srednje, zahodne in severne Evrope, med čezoceanskimi državami pa poleg klasičnih
Združenih držav Amerike in Japonske tudi v Korejo in Brazilijo. Če bo odobren bilateralni projekt asist. dr.
Irme Potočnik Slavič, bo to prvo bilateralno sodelovanje v tovrstni obliki z Republiko Belgijo.
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Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju je po načinu financiranja podobno bilateralnim
projektom, saj se prijaviteljem znanstvenikom in strokovnjakom, izvoljenih za predsednike,
podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj
povrnejo stroški poti. Vseh pet prijav oddanih 2010 je bilo odobrenih, pri čemer se je ena prijava
naknadno zavrgla, saj se je pot nanašala na leto 2011. Prof. dr. Svanibor Pettan iz Oddelka za
muzikologijo je dvakrat kandidiral za sredstva kot podpredsednik organizacije ICTM - International Council
for Tradicional Music (ICTM), prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn iz Oddelka za prevajalstvo in tolmačenje kot
članica izvršnega odbora European Society for Translation Studies in prof. dr. Rajko Muršič iz Oddelka za
etnlogijo in kulturno antropologijo prav tako kot član izvršnega odbora International Union of Ethnological
and Anthropological Sciences (IUAES).
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

MU-ZDR/10-1-B2-016

2

MU-ZDR/10-1-B2-017

3

MU-ZDR/10-1-B2-018

4

MU-ZDR/10-1-B2-030

NASLOV
International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES) Antalya, Turčija
International Council for Tradicional Music (ICTM) - St. John's (Newfoundland and
Labrador), Kanada
International Council for Tradicional Music (ICTM) - Hanoi, Vietnam
European Society for Translation Studies - Leuven, Belgija

NOSILEC

TRAJANJE

R. Muršič

03.10.10 - 06.10.10

S. Pettan

29.06.10 - 04.07.10

S. Pettan

19.07.10 - 31.07.10

N. Kocijančič
Pokorn

23.09.10 - 25.09.10

1.1.6 Znanstveni in strokovni sestanki ter promocija znanosti
Raziskovalci Filozofske fakultete letno organizirajo in izvedejo med 10 in 15 mednarodnih znanstvenih
konferenc. V letu 2010 se jih je odvilo 10 in prav vse so bile sofinancirane s strani Javne agencije za
raziskovalno dejavnost. Mnogi znanstveni sestanki sprejeti v financiraje so redni (tj. odvijajo se vsako
leto) oziroma vsaj periodični, nič manj pa za izbor ni pomembna aktualnost tematike, mednarodna
udeležba in odmevnost v javnosti. Uspešnost prijav v 2010 je bila 100 odstotna, povprečna višina
financiranja pa je znašala 3.508,90 EUR, kar je še enkrat več kot leto poprej. Zaradi pomanjkanja
sofinancerskih sredstev za izvedbo znanstvene konference ni bila realiziran sestanek pod naslovom
Jugoslavija v času. ”Jugoslavija ni več. Jugoslavije ni več.”.
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ŠT.

ŠIFRA PROJ.

NASLOV

1

1000-09-454201

2

1000-10-454356

3
4
5

1000-10-454357
1000-10-454360
1000-10-454364

6

1000-10-454368

7
8
9
10
11

1000-10-454370
1000-10-454378
1000-10-454380
1000-10-454383
1000-10-454363

12

1000-10-720015

Srednjeveški avtografi
DYLAN: Jezikovna dinamika in upravljanje z različnostjo, 7. redni sestanek projekta s posebno
odprto sekcijo Večjezičnost v Sloveniji
Sodobna slovenska književnost (1980 – 2010)
Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino
Glasba in njeni referenčni sistemi
Prva mednarodna konferenca STCS (Specifične teme kitajskih študij): Obdobje Wei, Jin in
Nanbei
Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju
Evrazijski neolitiki: kulturni, populacijski in klimatski vidiki
Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav
Bioetika
Jugoslavija v času. ”Jugoslavija ni več. Jugoslavije ni več.”
Promocija slovenske znanosti v tujini 2010 - Konferenca in prireditve ob 70. obletnici Oddelka
za etnologijo in kulturno antropologijo, od 25. do 28.11.2010
Promocija slovenske znanosti v tujini 2010 - Diskurzivnost kulturnega spomina v evropskih
integracijskih procesih – rušenje ali prenova nacionalnih identitet (Konstanca)

13

NOSILEC
N. Golob
M. Stabej
P. Štih
M. Barbo
J. Rošker
M. Budja
I. Pribac
B. Balkovec
R. Muršič
M. Javornik

V letu 2010 sta bili obe prijavi razpisa ARRS-ja o sofinanciranju aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti v tujini pozitivno ocenjeni in sofinancirani. Namen te sheme je približevanje znanosti družbi in
popularizacija znanstveno-raziskovalne dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje njihovega zavedanja
pomena znanosti.

1.1.7 Znanstvene monografije
Z ustanovitvijo nove nacionalne institucije, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAKRS), katere
namen je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog na področju knjige, se je nanjo v letu 2009
iz delovnega okvira Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prenesla dejavnost
sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in znanstvenih periodičnih publikacij.
Razpise JAK RS na Filozofski fakulteti sicer vodi organizacijska enota Znanstvena založba, a se ZIFF aktivno
vključuje ter spodbuja vse prijavitelje monografij v zbirki Razprave FF, da kandidirajo za sredstva JAK RS.
V preteklem letu smo tako na JAK RS oddali 6 prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij, od katerih
je bilo vseh šest uspešnih in sofinanciranih v skupnem znesku 12.491,00 EUR.
Dve monografiji sta izšli tudi s pomočjo razpisa MOL za sofinanciranje tiska, ki so v primerjavi z razpisi JAK
RS specifični, saj so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma predstavljajo pomemben
prispevek k njeni promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu.
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

5722-10-410-234

2
3
4
5
6
7
8

5722-10-410-226
5722-10-410-225
5722-10-410-222
5722-10-410-235
5722-10-410-232
T4/10 MOL
T5/10 MOL

NASLOV

AVTOR/ UREDNIK

Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev v drugi polovici
19. stoletja
O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojna
Psihološki vidiki bralne pismenosti: Od teorije k praksi
Prispevek k analizi institucij slovenske glasbe 20 stoletja
ETHICA, QUO VADIS? Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture
Ko "baba" dvigne krilo. Prostor in čas v folklori Krasa.
Umetnost kuratorjev. Vloga kuratorjev za sodobno umetnost.
Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

B. Repe, D. Nećak
S. Pečjak
L. Stefanija
B. Ošlaj
K. Hrobat
B. Žerovc
M. Krevs

M. Govekar Okoliš

1.1.8 Ostali projekti, raziskovalne študije, evalvacije in recenzije
Poleg razpisov razpisovalca Javne agencije za raziskovalno dejavnost, opisanih zgoraj, na
Znanstvenoraziskovalnem inštitutu obveščamo in vodimo tudi raziskovalne projekte, študije in sorodne z
raziskavami povezane dejavnosti drugih financerjev. Med te pogosto sodijo ministrstva (Ministrstvo za
okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za promet,..) in občine
(Mestna občina Ljubljana, Občina Tržič,..), občasno pa se izvede tudi naročila gospodarskih subjektov.
Uspešnost prijav na razpise tovrstnih financerjev je precej visoka, kar gre pripisati specifičnosti strokovnih
znanj in izkušenj prijavitelja za izvedbo razpisanih nalog.
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ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

2511-09-700059

2

N241131-09-0038

MOP - Tehničnia organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog
Nacionalnega organa transnacionalnih programov evropskega teritorialnega
sodelovanja v programskem obdobju 2007-2013
Recenzija analize študijskih programov z vidika javnega potniškega prometa

3

3311-08-986003

Spletni konkordančnik za nacionalni govorni korpus

4

2415-10-000653/0

5

3511-10885305

6

7-15C/09

7

350-0003/2009-34/2

8

8-IX-130/4-O-10/PP

9
10

1.2

9K-124/10-B114/164A

NASLOV

Raziskava SARTRE 4
Izdelava metodologije priprave NPJP za obdobje 2012-2016
Vloga mesta Koper v omrežju naselij čezmejnega območja v okviru projekta
INNOCITE (Alpine Space)
Izdelava kart erozijskih, poplavnih, plazljivih in plazovitih območij občine Tržič
Inventarizacija vodnih virov na območju občin Bele krajine - Bela krajina, Slovenija
Raziskava na temo jezikovnih tehnologij za potrebe razvoja kontekstualnega
iskanja
Ocena o družbeni sprejemljivosti za študijo izvedljivosti za tranzitni plinovod na
ozemlju Republike Slovenije

NOSILEC

TRAJANJE

D. Cigale

01.05.09-31.10.11

T. Resnik Planinc
J. Zemljarič
Miklavčič
M. Polič

03.05.10-01.06.10

11.05.10-15.11.11

M. Stabej

13.10.10-20.11.10

D. Cigale

20.08.09-01.02.10

K. Natek

01.02.10-01.05.10

D. Plut

14.05.10-14.12.10

A. Gruntar Jermol

25.03.10-20.07.10

M. Polič

01.09.10-11.12.10

01.09.09-30.09.10

Mednarodne sheme

1.2.1 Šesti in sedmi okvirni program
6. okvirni program
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

028702 DYLAN

2

043297 MINET

NASLOV
Language dynamics and management of divessity (Jezikovna dinamika in
upravljanje z raznolikostjo)
Measuring the Imposssible Network

NOSILEC

TRAJANJE

M. Stabej

01.10.06-30.09.11

G. Sočan

01.02.07-31.11.10

7. okvirni program (7 Framework Pogramme) je razdeljen na tematske podprograme:
SODELOVANJE (COOPERATION), ki je nadalje razdeljen na 10 tematskih področij: (1) Zdravje, (2) Hrana,
kmetijstvo in biotehnologija, (3) Informacijske in komunikacijske tehnologije, (4) Nanoznanost,
nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije, (5) Energija, (6) Okolje, (7) Transport, (8)
Socio-ekonomske znanosti in humanistika, (9) Vesolje in (10) Varnost.
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

RTD/L.2/J-MB/PL
D(2008)513693

2

GA No. 244549 RESPECT

NASLOV
DERREG - Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation
‘Towards a “Topography” of Tolerance and Equal Respect. A comparative study
of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies’

NOSILEC

TRAJANJE

B. Lampič

01.01.09-31.12.11

I. Pribac

01.01.10-31.12.11

ČLOVEŠKI VIRI (PEOPLE) vključuje predvsem MARIE CURIE AKTIVNOSTI, ki so namenjene razvoju kadrov,
in sicer vključuje aktivnosti: začetno usposabljanje, vseživljenjsko usposabljanje in razvoj kariere,
partnerstvo industrija – akadema, mednarodne razsežnosti in posebne aktivnosti.
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

224432 Divine pairs in RV

2

RADIO-PAST

NASLOV
Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic expressions of dual
deities in the Rgveda
Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand
and valorise coplex archaelogical sites
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TRAJANJE

M. Zorman

01.9.08-31.08.12

B. Slapšak

01.04.09-31.03.13
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ZAMISLI (IDEAS) je v pristojnosti Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council - ERC), ki
razpisuje začetne subvencije za mlade raziskovalce (Starting Grants) in subvencije za že uveljavljene
raziskovalce (Advanced Grants).
V letu 2010 je bila oddana prijava na Advanced Grants, ki ni bila financirana s strani Evropske komisije,
vendar je bila prilagojena prijava oddana na komplementarno nacionalno shemo. Rezultat tega razpisa bo
v začetku leta 2011.

ZMOGLJIVOSTI (CAPACITIES) je namenjen za podporo in razvoju raziskovalne infrastrukture. Program se
deli na: raziskovalno infrastrukturo, raziskave v korist MSP (malim in srednje velikim podjetjem), regije
znanja, raziskovalni potencial in znanost v družbi.

EURATOM (European Atomic Energy Community - Evropska skupnost za jedrsko energijo) 2007 - 2011
je poseben program izven 7. okvirnega programa. Namenjen je upravljanju z nuklearnimi viri (fuzija in
fizija).

SKUPNI RAZISKOVALNI CENTER (JOINT RESEARCH CENTRE) je sestavljen iz sedmin inštitutov, skupaj pa
deluje pod okriljem Evropske komisije.

1.2.2 Evropski skladi
1. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
2. Evropski socialni sklad (ESS)
3. Kohezijski sklad (KS)
4. Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3)

ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

3311-08-986003

2

ASO SEUM

3

3211-09-000533

NASLOV
Spletni konkordančnik za nacionalni govorni korpus
The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European
Identities in South Eastern Europe (SEE)
DEDI II - Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem

NOSILEC

TRAJANJE

J. Zemljarič
Miklavčič

01.09.09- 30.09.10

K. Vidmar Horvat

01.05.10-30.04.11

B. Jezernik

01.07.09-30.09.10

1.2.3 Razpisi generalnih direktoratov in ostali evropski/mednarodni razpisi
Generalni direktorati (30) so operativni oddelki, v katerih poteka delo Evropske komisije. Vsak generalni
direktorat je odgovoren za določeno področje: kmetijstvo, konkurenca, gospodarske in finančne zadeve
itd.
Ostali evropski in mednarodni razpisi se izvajajo skozi različne sheme: LLP – Lifelong Learning (Socrates,
Erasmus, Gruntvig, Leonardo), Tempus, Atlantis, Progress, Culture, Mladi v akciji, Evropa za državljane,
itd.
Mednarodna pisarna je od marca 2010 uvrščena pod študijsko področje in je pristojna za izobraževalne
projekte; projekti, ki so se prenesli pod drugo organizacijsko področje, so LLP, Tempus in ostali.
V letu 2010 ni bilo razpisa za raziskovalne projekte HERA, po katerih je bilo v letu 2009 kar nekaj
zanimanja med našimi raziskovalci.
V letu 2010 je bila ena prijava oddana na razpis ESF.
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ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1
2

IUAP
NFM-NFM-76/09

3

NFM-NFM-89/09

4

EEA Staff mobility

5

2010-1486/001-001
CU7-MULT7

1.3

NASLOV
Interuniversity Attraction Poles
Študijski obisk: The Icelandic Centre for Research (RANNIS), Islandija
Pripravljalni obisk: International Academy of Philosophy in the Principality of
Liechtenstein, Lihtenštajn
Staff Exchange: Training for University didactic and administrative Staff, University of
Reykjavik, Islandija
Archaeolandscapes Europe

NOSILEC

TRAJANJE

B. Slapšak
ZIFF

2006-2011
28.02.10-07.03.10

ZIFF

09.05.10-12.05.10

ZIFF

07.06.10-11.06.10

P. Novaković

15.09.10- 14.09.15

Financiranje projektov v 2010

Pogodbene vsote vseh tekočih projektov, ki so se v letu 2010 izvajali na Znanstvenoraziskovalnem
inštitutu, so skupaj znašale 3.132.695,18 EUR, kar je za malo manj kot 100.000 EUR več kot v letu 2009.
Vse pogodbene vsote so bile tudi realizirane. Pri projektih, kjer pogodbene vsote niso vnaprej znane ali
pogodbena vsota ni enakomerno porazdeljena po letih trajanja projekta (refundacija stroškov ali
akontacijsko financiranje – bilateralni projekti, večina evropskih projektov), smo za podatek vzeli vsoto
prilivov na projektu v preteklem letu (denarni tok).
Največji delež k skupni vsoti doprinese raziskovalni program (55 % oziroma 1.723.429,31 EUR), sledijo
temeljni in aplikativni projekti s 32 % oziroma 1.004.920,04 EUR ter naprej raziskovalne študije, evalvacije
in evropski projekti oboji z enakim tri odstotnim deležem. Razlog za upad sredstev iz evropske unije v
primerjavi z letom 2009 je moč iskati v avansnem ali refundacijskem financiranju projektov. Prav tako so
bili nekateri evropski projekti, ki so se v 2009 vodili na ZIFF-u, preneseni v Mednarodno pisarno.
Ostala raziskovalna dejavnost (projekti CRP, strukturni skladi, bilateralni projekti, znanstveni sestanki in
znanstvene publikacije) je financirana v manjšem obsegu, skupaj 5 % oziroma 215.101,43 EUR.

- 15 -

Letno poročilo 2010

Pregled financiranja projektov po viru prilivov kaže na dominantno vlogo nacionalne raziskovalne
agencije, ki je s kar 90 odstotkov glavni financer projektov. Dobrih 4 % sredstev pride od ministrstev RS, ki
so izpodrinili sredstva pridobljena od Evropske komisije na tretje mesto (3%), ostali viri skupaj
predstavljajo slabe 3 % vseh sredstev.

- 16 -

Letno poročilo 2010

2

Ostala dejavnost Znanstvenoraziskovalnega inštituta

2.1

Vodenje IRD sredstev in poročanje o njihovi porabi

Sredstva za individualno znanstvenoraziskovalno in umetniško delo (IRD sredstva) so namenjena za
izvajanje znanstvenoraziskovalnih in umetniških nalog, ki so podlaga za izvedbo visokošolskega študijskega
procesa. V letu 2010 je na Filozofski fakulteti 282 pedagoških delavcev prejelo asistentska ali profesorska
sredstva za individualno raziskovalno delo, t.j. 9 oseb več kot 2009. Višina asistentskih sredstev je znašala
417,00 EUR, prejelo jih je 85 pedagoških delavcev. Prejemnikov profesorskih sredstev je bilo 197, znesek
dodeljenih sredstev je znašal 1.210,00 EUR, razen pri enemu profesorju, kateremu je bila odobrena
polovica sredstev.
št. asist.
sredstev

Oddelek

št. prof.
sredstev

skupaj
18

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

5

13

Oddelek za arheologijo

1

7

8

Oddelek za azijske in afriške študije

6

5

11

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

1

8

9

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

5

6

11

Oddelek za filozofijo

1

18

19

Oddelek za geografijo

8

11

19

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

5

7

12

Oddelek za klasično filologijo

3

3

6

Oddelek za muzikologijo

2

6

8

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

6

13

19

11

9

20

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

0

5

5

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

1

6

7

11

15

26

Oddelek za prevajalstvo

Oddelek za psihologijo
Oddelek za romanske jezike in književnosti

8

8

16

Oddelek za slavistiko

3

15

18

Oddelek za slovenistiko

5

13

18

Oddelek za sociologijo

1

10

11

Oddelek za umetnostno zgodovino

1

6

7

Oddelek za zgodovino

1

13

14

število prejemnikov IRD sredstev

85

197

282

višina dodeljenih sredstev na posameznika v EUR
zmnožka in seštevek sredstev v EUR

417,00
35.445,00

1.210,00
237.765,00

273.210,00

Skupna višina vodenih IRD sredstev je znašala 273.210,00 EUR in so bila porabljena skoraj v enakem deležu
kot leta 2009 (2010 - 92,77 %, 2009 – 92,74%).
asistentska sredstva
porabljeno
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

% porabe

profesorska sredstva
porabljeno

% porabe

SKUPAJ
porabljeno

% porabe

2.085,00

100,00

13.586,64

86,37

15.671,64

87,97

417,00

100,00

8.124,75

95,92

8.541,75

96,12

2.492,95

99,64

5.606,90

92,68

8.099,85

94,71

417,00

100,00

9.320,30

96,28

9.737,30

96,44

1.861,00

89,26

7.260,00

100,00

9.121,00

97,60

415,29

99,59

20.897,34

98,69

21.312,63

98,71

Oddelek za geografijo

3.333,79

99,93

13.301,87

99,94

16.635,66

99,94

Oddelek za german. s skand. in nederland.

Oddelek za arheologijo
Oddelek za azijske in afriške študije
Oddelek za bibliotek., inform. znanost in knjig.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropol.
Oddelek za filozofijo

2.065,64

99,07

6.320,70

74,62

8.386,34

79,45

Oddelek za klasično filologijo

832,00

66,51

3.457,72

95,25

4.289,72

87,89

Oddelek za muzikologijo

834,00

100,00

7.025,06

96,76

7.859,06

97,10
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Oddelek za pedagogiko in andragogiko

2.179,25

87,10

15.223,07

96,78

17.402,32

95,45

Oddelek za prevajalstvo

3.034,43

66,15

10.299,66

94,58

13.334,09

86,15

Oddelek primerjalno in splošno jezikoslovje

0,00

0,00

5.888,19

97,33

5.888,19

97,33

Oddelek za primerj. knjiž. in literarno teorijo

266,64

63,94

6.948,43

95,71

7.215,07

93,98

Oddelek za psihologijo

3.506,18

76,44

15.969,52

87,99

19.475,70

85,66

Oddelek za romanske jezike in književnosti

3.336,00

100,00

9.642,81

99,62

12.978,81

99,71

Oddelek za slavistiko

1.251,00

100,00

17.508,55

96,47

18.759,55

96,69

Oddelek za slovenistiko

1.668,00

80,00

14.063,33

89,40

15.731,33

88,30

Oddelek za sociologijo

417,00

100,00

10.417,44

86,09

10.834,44

86,56

Oddelek za umetnostno zgodovino

353,79

84,84

5.978,28

82,35

6.332,07

82,48

Oddelek za zgodovino

355,82

85,33

15.482,43

98,43

15.838,25

98,09

31.121,78

87,80

222.322,99

93,51

253.444,77

92,77

SKUPAJ

Vsakemu od prejemnikov sredstev smo tako kot že dve leti zapored omogočili spremljanje porabe svojih
sredstev preko spletne aplikacije EFAMT. Sredstva posameznikov vodimo projektno tj. vsakega prejemnika
sredstev opredelimo kot projekt, skupaj torej 282 projektov.

2.2

ESF – Norveški finančni mehanizem

Znanstvenoraziskovalni inštitut je konec leta 2009 oddal 2 prijavi neposredno na nacionalno agencijo
Cmepius in dodatno prijavo preko Univerze; vse tri prijave so bile odobrene. Sredstva so bila koriščena v
letu 2010.

Študijski obisk: RANNIS, ISLANDIJA
Trajanje obiska: 28.2.-7.3.2010: Študijski obisk smo
izvedle tri samostojne strokovne delavke
Znanstvenoraziskovalnega inštituta (Martina Tekavec in
Barbara Dolenc) in Mednarodne pisarne (Slobodanka
Camilti). Namen obiska je bil izboljšati sodelovanja z
Islandijo, tako na področju raziskovalnega dela
(sodelovanje v skupnih projektih) kot na področju
mobilnosti. Pri nadaljnjem delu bomo vsekakor
uporabili pridobljeno znanje in informacije ter tako
povečali možnosti sodelovanja, predvsem v
mednarodnih projektih.

Pripravljalni obisk: International Academy for
Philosophy (IAP), LICHTENSTEIN
Trajanje obiska: 9. 10. - 12. 5. 2010: Pripravljalni obisk
je izvedla samostojna strokovna delavka
Znanstvenoraziskovalnega inštituta Martina Tekavec.
Namen obiska je bil izboljšati sodelovanje z
Lihtenštajnom in iskanje možnosti za nadaljnje
sodelovanje z International Academy for Philosophy
(IAP). Nadalje, izmenjava dobrih praks pri programih
mobilnosti (za študente in profesorje), pedagoškem in
raziskovalnem delu, predstavitev in promocija
vključenih inštitucij, navezovanje stikov (npr. za
sodelovanje v projektih 7. okvirnega programa in
drugih projektih EC) in identificiranje možnosti za
skupno sodelovanje.
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Staff Exchange: Training for University didactic and
administrative Staff, University of Reykjavik,
ISLANDIJA – modul The methodology of writing
scientific papers
Trajanje obiska: 7. 6. - 11. 6. 2010: Obisk je izvedla
samostojna strokovna delavka Znanstvenoraziskovalnega
inštituta Darinka Bartol.
Namen obiska je bil dodatno izobraževanje na področju
pisanja prijav, izbora projektnih partnerjev, priprava
projektnega proračuna na predlogi vsebinskega načrta,
finančno in administrativno vodenje projekta,
izmenjava dobrih praks. Program se je dotaknil tudi
teme dobra prijava in pogleda ocenjevalca evropskih
projektov na vsebino in obliko prijave ter poudaril
pomembnost referenc raziskovalcev in objavljanja rezultatov raziskav na svetovnem spletu. Organizatorji
so predstavili vrednotenje uspešnosti raziskovalcev na University of Reykjavik, ki je osnova za pridobitev
sredstev za raziskovalno delo iz islandskega državnega proračuna ter nagrajevanja in napredovanja
raziskovalcev na njihovi univerzi.

2.3

Priprava različnih poslovnih, finančnih in statističnih poročil

Vsako leto služba ZIFF pripravi številna delovna, finančna in statistična poročila za notranje in zunanje
naročnike.
Za Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju s kadrovsko službo in Osrednjo humanistično
knjižnico vsako leto pripravimo Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno-razvojni
dejavnosti.
Univerza v Ljubljani letno pošlje v izpolnjevanje shemo, na podlagi katere pripravi Program dela
Univerze v Ljubljani za naslednje leto. ZIFF izpolni dele programa, ki se nanašajo na
znanstvenoraziskovalno dejavnost. V program je potrebno zapisati strateške cilje, naloge in pričakovane
rezultate za tekoče leto. Rezultati morajo biti merljivi. Podani so tudi ukrepi za realizacijo ciljev.
Vsako leto Univerzi poročamo o realizaciji finančnega načrta za raziskovalno dejavnost za tekoče leto in
izdelamo finančni načrt za naslednje leto. Univerzi letno poročamo o financiranju evropskih in
mednarodnih projektov.
Za Referat za študijske zadeve smo tudi v letu 2010 pripravili podatke o mednarodnem sodelovanju
visokošolskega zavoda.

2.4

Založniška dejavnost

Znanstveno raziskovalni inštitut Filozofske fakultete že od leta 1985 razvija lastno založniško dejavnost, ki
obsega v prvi vrsti zbirko Razprave FF in druge oblike in preglednega in promocijskega gradiva.
Program založniške dejavnosti se izvaja na podlagi sprejetega programa za tekoče leto. Program sprejema
Tiskovna komisija ZIFF na podlagi sprejetih vlog na razpis v tekočem letu, za naslednje leto. Tiskovna
komisija sprejema sklepe v skladu s Pravilnikom o delovanju tiskovne komisije.
Do leta 2009 je v zbirki Razprave FF izšlo že 150 publikacij. Publikacije so rezultat izsledkov
znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev, ki so vključeni preko ZIFF-a v uresničevanje
Znanstvenoraziskovalnega programa FF.
Poleg tega Tiskovna komisija ZIFF odloča o sofinanciranju publikacij, ki jih izdajajo druge založniške hiše
in o publikacijah, ki jih izdajajo drugi oddelki na fakulteti.
Ne majhen delež, pa obsega tudi sofinanciranje strokovnih in znanstvenih revij in sofinanciranje prevodov
prispevkov objavljenih v mednarodnem prostoru.
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V letu 2010 je v skladu s programom za leto 2010:






2.5

v zbirki Razprave FF izšlo 8 monografij;
v drugih založniških hišah 1 publikacija;
od 10 odobrenih so izšle 4 oddelčne publikacije;
od 4 odobrenih je bila v celoti realizirana 1 letna produkcija znanstvenih in strokovnih revij;
od 17 odobrenih objav v mednarodnem prostoru pa je bilo realiziranih 11 objav prevodov razprav.

Stiki z javnostmi

Področje Stikov z javnostmi je sodelavka ZIFF-a prevzela kot pomočnica tajnice fakultete leta 2000.
Osnovni namen področja je bil:
 organizacija fakultetnih prireditev (tako na fakulteti kakor tudi na drugih lokacijah);
o javna podelitev indeksov;
o javna podelitev diplom;
 skrb za celostno podobo fakultete;
 promocija fakultete;
 protokol dogodkov;
 protokolarna darila.
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3

ZIFF v številkah v letu 2010

Na tem mestu želimo z izborom nekaterih kazalnikov na numeričen način prikazati dejavnost
Znanstvenoraziskovalnega inštituta v preteklem letu.

Aktivni raziskovalci
Prijave projektov
Tekoči projekti
Prejemniki IRD sredstev
Knjiženi dokumenti
Fakture (blago in storitve + osnovna sredstva)
Gotovinski računi
Obračunani potni nalogi
Obračuni stroškov fotokopiranja FF
Avtorske, podjemne in založniške pogodbe
Izstavljeni računi
V delovodniku evidentirana pisna korespondenca
Interna pošta (8/0)
Vabila in zapisniki (8/1)
Univerza (8/2)
ARRS - skupaj (8/4)
Razno (8/6)
Nosilci in vodje (8/7)
Posebne pogodbe (8/8)
Izpolnjeni obrazec Podatki o raziskovalcu
Dokumenti žigosani z žigom UL
Seje Sveta ZIFF in pogovor z vodji program. skupin

število
317
153
123
282
2.208
927 (788+139)
201
871
45
164
118
556
40
5
45
269
136
37
24
138 *
1.267
4

Poraba IRD sredstev
Seštevek pogodbenih vsot vseh tekočih projektov

EUR
253.444,77
3.132.695,18

* Na ARRS smo v letu 2010 poslali 138 obrazcev Podatki o raziskovalcu; podatke o zaposlitvi smo za aktivne
raziskovalce dodatno urejali z izjavami o zaposlitvah za raziskovalno delo. Decembra 2010 je ARRS poslal
uporabnikom za nadaljnjo vodenje obremenitev oziroma porabe raziskovalnih ur spletno aplikacije Eobrazci. Spletna aplikacija E-obrazci omogoča aktivnim raziskovalcem vpogled v evidence o zaposlitvi iz
naslova raziskovalnega dela.
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4

Z nami v mislih

S prvim januarjem 2011 se je upokojila
dolgoletna sodelavka in vodja strokovne
službe Znanstvenoraziskovalnega inštituta
Filozofske fakulteta, ga. Jadranka Šumi.
Diplomirala je na Filozofski fakulteti v
Ljubljani iz umetnostne zgodovine in
etnologije leta 1976. Od leta 1980 je bila
zaposlena na Znanstvenoraziskovalnem
inštitutu, kjer je opravljala dela in naloge
strokovne tajnice.
Leta 2000 je prevzela dela in naloge
pomočnice tajnice fakultete za področje
znanstvenoraziskovalnega dela,
mednarodnega sodelovanja in stika z
javnostjo.
V letih 1983 – 2002 je bila organizatorka
vsakoletnih fakultetnih razstav Publikacij in
predstavitev znanstvenoraziskovalnega dela
Filozofske fakultete. Leta 1986 je prevzela tehnično uredništvo zbirke Razprave FF in postala leta 1995
tudi urednica publikacij ZIFF. Bila je urednica fakultetnega Zbornika 1919-1999.
Bila je pobudnica, soustvarjalka in realizatorka številnih fakultetnih akcij in programov in skrbnica izvedbe
celostne podobe fakultete.
Od leta 1985 se je ukvarjala z likovno kritiko, je bila organizatorka številnih likovnih razstav in sodelavka
številnih publikacij in predstavitev s področja likovne umetnosti. Deset let (1985-1994) je vodila galerijo
Lerota in predstavljala predstavitvena besedila. V letih 1983-1995 je bila tajnica Slovenskega
umetnostnozgodovinskega društva.
Leta 1996 je za svoje delo na ZIFF prejela priznanje filozofske fakultete.
(Vir: Zbornik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 1919-2009)
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5

Priloge

Priloga 1: Predlog sprememb organiziranosti ZIFF1
Glede na težave, ki jih ima ZIFF v svojem delovanju zaradi dvotirnega sistema upravljanja med svetom
ZIFF in odborom ZIFF, nalog obeh teles, ki se podvajajo, in njune sestave, ki že vrsto let ne zagotavlja
sklepčnosti, je nastal predlog sprememb organizacije ZIFF. Ta predvideva tudi tesnejšo povezavo vodstva
fakultete z vodenjem ZIFF, in sicer tako, da je prodekan za področje raziskovalnega dela hkrati eden od
organov ZIFF. Taka ureditev omogoča tudi tesnejšo povezavo raziskovalnega dela s Senatom FF, ki je
redno seznanjen s področjem raziskovalnega dela, hkrati pa tudi neposredno vodi raziskovalno politiko
fakultete.

Predlog sprememb Pravil FF
1. Priloga se umesti v glavni del besedila
Znanstvenoraziskovalni inštitut
x. člen
Znanstvenoraziskovalni inštitut je organizacijska enota, ki organizira in usklajuje znanstvenoraziskovalno
delo na Fakulteti. V okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta deluje tudi tiskovni sklad
Znanstvenoraziskovalnega inštituta.
Alternativni predlog
Znanstvenoraziskovalni inštitut je organizacijska enota, ki organizira in usklajuje znanstvenoraziskovalno
delo na Fakulteti. V okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta delujeta tudi tiskovni sklad in
infrastrukturni center Znanstvenoraziskovalnega inštituta.

Organi Znanstvenoraziskovalnega inštituta
x. člen
Organa Znanstvenoraziskovalnega inštituta sta
- prodekan za raziskovalno delo
- svet Znanstvenoraziskovalnega inštituta
Prodekan za raziskovalno delo
x. člen
Prodekan za raziskovalno delo je odgovoren za delovanje Znanstvenoraziskovalnega inštituta, sklicuje in
vodi seje sveta Znanstvenoraziskovalnega inštituta ter skrbi za nemoteno izvajanje nalog sveta. Če
prodekana ni, sklicuje in vodi seje dekan.

Svet Znanstvenoraziskovalnega inštituta
x. člen
Svet Znanstvenoraziskovalnega inštituta zlasti
- usmerja delo Znanstvenoraziskovalnega inštituta,
- oblikuje strategijo znanstvenoraziskovalnega dela na Fakulteti,
1

Predlog je nastal tudi na podlagi pogovorov s predstojniki in drugimi predstavniki oddelkov konec leta 2009. Na tej
podlagi oblikovan predlog sprememb Pravil FF je bil posredovan dekanovi skupini za spremembo Pravil FF februarja
2010. Predlog je pripravil prodekan, izr. prof. dr. Vojko Gorjanc.
- 24 -

Letno poročilo 2010

-

skrbi za razvoj znanstvenoraziskovalnega dela ter raziskovalcev na Fakulteti,
zavzema stališča do politike na področju znanstvenoraziskovalnega dela,
skrbi za smotrno izkoriščanje in razvijanje raziskovalnih zmogljivosti Fakultete,
voli člane tiskovne komisije in potrjuje program dela te komisije,
pripravlja letni delovni in finančni načrt ter poročilo o delu in finančnem poslovanju in nadzoruje
njuno izvajanje,
predloži senatu v sprejem letni delovni načrt in poročilo o delu, upravnemu odboru pa letni
finančni načrt in poročilo o finančnem poslovanju,
pripravlja gradiva in predloge v zvezi raziskovalnim za senat in upravni odbor,
predlaga kandidate za fakultetne, univerzitetne in državne nagrade, povezane z raziskovalnim
delom.

Tiskovna komisija Znanstvenoraziskovalnega inštituta
x. člen
Svet izmed raziskovalnih delavcev, vključenih v programsko in projektno delo ZIFF, izvoli tiskovno
komisijo, ki je sestavljena iz štirih voljenih članov, peti član je po položaju prodekan za raziskovalno delo.
Komisija je izvoljena za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja. Na konstitutivni seji izvolijo člani izmed
sebe predsednika komisije, ki hkrati opravlja tudi funkcijo urednika Razprav FF.
x. člen
Tiskovna komisija zlasti:
- objavlja razpise za financiranje in sofinanciranje objav znanstvenoraziskovalnih del,
- obravnava vloge za financiranje objav rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela in odloča o njih,
zlasti za založništvo in izdajanje samostojnih publikacij, posebej znanstvene serije Razprave,
- finančno podpira natis publikacij pri drugih založbah, s katerimi sodelujejo raziskovalci Fakultete,
- finančno podpira natis izsledkov raziskovalcev Fakultete v znanstvenih in strokovnih revijah,
- finančno podpira prevajanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev Fakultete
(priprava za natis).
x. člen
Strokovno in administrativno-tehnično delo opravlja strokovna služba Znanstvenoraziskovalnega inštituta,
za tisk publikacij tehnično skrbi Znanstvena založba FF.

2. Spremenita se člena Pravil v glavnem besedilu
Sprememba 70. člena:
Doda se: Prodekan za področje raziskovalnega dela mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta. Za predlog prodekana za področje raziskovalnega dela lahko dekan pridobi mnenje Sveta ZIFF.
Alternativni predlog
Doda se: Prodekan za področje raziskovalnega dela mora biti vodja raziskovalnega programa ali projekta.
Za predlog prodekana za področje raziskovalnega dela lahko dekan pridobi mnenje Sveta ZIFF.

Sprememba 134. člena:
Člen se spremeni: Za organizacijo in izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ima fakulteta
Znanstvenoraziskovalni inštitut.
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Seznam prijav in tekočih projektov v letu 2010 po oddelkih
Tip projekta

Status projekta

( status projekta je ažuriran na dan 4.2.2011 )

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
bilateralni projekt

prijava v teku

Vplivi angleške književnosti v habsburškem kulturnem kontekstu v slovenskih in
avstrijskih deželah

Igor Maver

bilateralni projekt

tekoči projekt

Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v anglešcini v Sloveniji in
Turciji

Igor Maver

Continuity and Innovation in Prehistory. Case study on the area between the Alps and
the Pannonian Plain 1300 - 600 BC

Ljubinka Teržan

Oddelek za arheologijo
evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand and
valorise coplex archaelogical sites

Božidar Slapšak

mentorstvo

tekoči projekt

Mentorstvo 2011 - Budja

Mihael Budja

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)

tekoči projekt

Interuniversity Attraction Poles

Božidar Slapšak

projekti Evropske komisije

tekoči projekt

Archaeolandscapes Europe

Predrag Novakovič

raziskovalni program

tekoči projekt

Arheologija

Mihael Budja

temeljni projekt

prijava v teku

Continuity and Innovation in Prehistory. Case study on the area between the Alps and
the Pannonian Plain 1300 - 600 BC

Ljubinka Teržan

temeljni projekt

prijava v teku

Ljubljana v srednjem veku - arheološka analiza

Katarina Katja Predovnik

temeljni projekt

prijava v teku

Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, pupulacije, paleogospodarstva
in okolje

Mihael Budja

temeljni projekt

tekoči projekt

Absolutno dotiranje pozne bronaste in starejše železne dobe na Slovenskem

Ljubinka Teržan

znanstveni sestanek

prijava v teku

Kulturne in socialne identitete v prazgodovini

Mihael Budja

znanstveni sestanek

prijava v teku

12. mednarodna kastelološka konferenca Castrum Bene: Grad kot družbeni prostor

Katarina Katja Predovnik

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Evrazijski neolitiki: kulturni, populacijski in klimatski vidiki

Mihael Budja

2. marec 2011

stran 1 od 15

Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za azijske in afriške študije
evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

Language resources for learners of the Japanese language

Andrej Bekeš

raziskovalni program

tekoči projekt

Jeziki in kulture Azije in Afrike

Maja Lavrač

temeljni projekt

prijava v teku

Modeli kakovosti življenja v Aziji: Ekonomski napredek vs. kulturne vrednote

Jana Rošker

znanstveni sestanek

prijava v teku

Druga mednarodna konferenca STCS (Specifične teme kitajskih študij): 100 let
moderne Kitajske

Jana Rošker

znanstveni sestanek

prijava v teku

Sodelovanje in konflikt v Vzhodni in Južni Aziji: sedanjost, zgodovinski in kulturološki
vidiki

Chikako Shigemori Bučar

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Prva mednarodna konferenca STCS (Specificne teme kitajskih študij): Obdobje Wei,
Jin in Nanbei

Jana Rošker

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-NORVEŠKA Analiza in razvoj družine modelov FZBZ

Maja Žumer

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij

Maja Žumer

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ČEŠKA Predstavitev in evalvacija znanstvenega dela

Alenka Šauperl

raziskovalni program

tekoči projekt

Računalniški vid

Jasna Maver

raziskovalni program

tekoči projekt

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

Maja Žumer

temeljni projekt

prijava v teku

Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih

Maja Žumer

temeljni projekt

zaključeni projekt

Novi pristopi k organizaciji znanja na področju pisne kulturne dedišcine

Maja Žumer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
bilateralni projekt
delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

2. marec 2011

tekoči projekt
neuspela prijava

BILAT.SLOV-MAKEDONIJA Vzorci in dileme kulturnih identitet "med evropo in Azijo".
Etnografske analize in primerjave predstavljanja prostora v Makedoniji in Sloveniji.

Zmago Šmitek

Tradicional Cosmmology Society - Edinbourgh, Velika Britanija

Mirjana Mencej

stran 2 od 15

Tip projekta
delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

Status projekta
zaključeni projekt

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES) - Antalya,
Turčija

Rajko Muršič
Mirjana Mencej

mentorstvo

tekoči projekt

Mentorstvo 2011 - Mencej

podoktorski projekt

prijava v teku

Identitetne transformacije in (re)konstrukcije doma bosansko-hercegovskih Slovencev Alenka Bartulovič

podoktorski projekt

tekoči projekt

Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov pri ustvarjanju
lokalnosti

Miha Kozorog

Lecture of Prof. PHD Arjun Appadurai at International Conference "Beyond
Essentialisms: Challenges of Antropology in 21st Century"

Urša Valič

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

Božidar Jezernik

DEDI II - Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem

Božidar Jezernik

raziskovalna študija, evalvacija
raziskovalni program

neuspela prijava
tekoči projekt

strukturni skladi

zaključeni projekt

temeljni projekt

prijava v teku

Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah

Bojan Baskar

temeljni projekt

prijava v teku

Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve

Mirjana Mencej

temeljni projekt

prijava v teku

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

Božidar Jezernik

temeljni projekt

prijava v teku

Slovenski spletni etnomuzikološki leksikon

Mirjana Mencej

temeljni projekt

tekoči projekt

Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem prostoru: preteklost,
sedanjost in prihodnost

Rajko Muršič

temeljni projekt

tekoči projekt

Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih
slovenske integracije v nadnacionalne okvire

Mirjana Mencej

temeljni projekt

zaključeni projekt

Državne in kulturne meje v jugovzhodni Evropi (Integracija ekspertnega znanja in
revizija politik odpravljanja konfliktov)

Bojan Baskar

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Ko "baba" dvigne krilo. Prostor in čas v folklori Krasa.

Katja Hrobat

znanstveni sestanek

prijava v teku

Urbana etnologija in urbana antropologija na Slovenskem: simpozij ob 80-letnici dr.
Slavka Kremenška, začetnika urbane etnologije na Slovenskem

Rajko Muršič

znanstveni sestanek

prijava v teku

Imaginarni Srb

Božidar Jezernik

2. marec 2011

stran 3 od 15

Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju

Rajko Muršič

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Promocija slovenske znanosti v tujini 2010 - Konferenca in prireditve ob 70. obletnici
Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, od 25. do 28.11.2010

Rajko Muršič

bilateralni projekt

neuspela prijava

Smrt in umiranje v filozofiji in religijah

Maja Milčinski

bilateralni projekt

prijava v teku

Razdelitev javnega prostora manjšinskim kulturnim skupinam

Igor Pribac

Oddelek za filozofijo

ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

Izbrana vprašanja filozofije znanosti in izobraževanja

Klemen Klun

ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

Od prikritega kurikula k trajnostni arhitekturi šolskega prostora

Eva Dolar Bahovec

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula

Eva Dolar Bahovec

ciljnoraziskovalni projekt

zaključeni projekt

Medkulturni dialog: izobraževanje, politika, filizofija

Klemen Klun

‘Towards a “Topography” of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of
policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies’

Igor Pribac

Mentorstvo 2011 - Uršič

Marko Uršič

evropski projekt - okvirni program
mentorstvo

tekoči projekt
neuspela prijava

podoktorski projekt

prijava v teku

Torzija, lakuna, kontrakcija - in druge komične reči

Gregor Moder

podoktorski projekt

prijava v teku

Smeh in spol: filozofska raziskava vloge spolne razlike v komičnih kulturnih praksah

Tilen Izar Lunaček

raziskovalni program

tekoči projekt

Filozofske raziskave

Slavoj Žižek

temeljni projekt

prijava v teku

Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, nemškim idealizmom Slavoj Žižek
in sodobnostjo

temeljni projekt

prijava v teku

Problemi aisthesisi v filozofiji, psihoanalizi in politiki

Valentin Kalan

temeljni projekt

prijava v teku

Okolje kot etično vprašanje: ekološka komuikacija

Borut Ošlaj

temeljni projekt

prijava v teku

Struktura praznine

Mladen Dolar

2. marec 2011

stran 4 od 15

Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt

prijava v teku

Parametri odločanja kot večnivojskega kognitivnega procesa

Andrej Ule

temeljni projekt

tekoči projekt

Novo poročilo o stanju vednosti v najrazvitejših družbah - 30 let po Lyotardovi analizi

Mladen Dolar

temeljni projekt

tekoči projekt

Filozofska relevantnost smrti in umiranja

Maja Milčinski

ETHICA, QUO VADIS? Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture

Borut Ošlaj

znanstvena monografija

zaključeni projekt

znanstveni sestanek

prijava v teku

Bioetika III

Igor Pribac

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Bioetika II

Igor Pribac

aplikativni projekt

zaključeni projekt

Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja

Dejan Rebernik

bilateralni projekt

prijava v teku

Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo in Valonijo

Irma Potocnik Slavič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Obseg Würmske poledenitve na območju slovenskega
gorskega sveta: primer Bohinja, porečja Tržiške Bistrice (Karavanke) in doline

Irena Mrak

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA - Socialni in prostorski kapital narodnih manjšin v Sloveniji in
sosedstvu

Jernej Zupančič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ČEŠKA Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske
Istre in osrednje Moravske

Darko Ogrin

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-HRVAŠKA Zavarovana območja na dinarskem krasu Hrvaške in
Slovenije

Darko Ogrin

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Metodologija datiranja reliefnih oblik in procesov ter
vrednotenje geodiverzitete v Alpah

Barbara Lampič

ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

Analiza Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter izhodišča za opredelitev novih
prostorskih potencialov za trajnostni razvoj Slovenije

Andrej Černe

ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

Socioekonomski vidiki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji

Barbara Lampič

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva

Barbara Lampič

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije

Metka Špes

Oddelek za geografijo

2. marec 2011
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Tip projekta

Status projekta

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

ciljnoraziskovalni projekt

zaključeni projekt

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju

Irma Potocnik Slavič

Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega
talnega informacijskega sistema

Blaž Repe

evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

DERREG - Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation

Barbara Lampič

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)

prijava v teku

ESPON and Teritorial Imapct Assessment in the UK, Portugal and Slovenia

Simon Kušar

raziskovalna študija, evalvacija

prijava v teku

Quantification and chronology of surface processes in Slovenia with emphasis on
assessing glacial chronology and the role of active tectonics

Irena Mrak

raziskovalna študija, evalvacija

prijava v teku

Izdelava strokovnih podlag za celovito upravljanje z rekreacijo na reki Kolpi v okviru
projekta Curs colapis Obcine Črnomelj, Metlika in Kočevje – Jugovzhodna Slovenija,

Dušan Plut

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa

Matej Ogrin

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Inventarizacija vodnih virov na območju občin Bele krajine - Bela krajina, Slovenija

Dušan Plut

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

Vloga mesta Koper v omrežju naselij čezmejnega obmocja v okviru projekta
INNOCITE (Alpine Space)

Dejan Cigale

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

Recenzija analize študijskih programov z vidika javnega potniškega prometa

Tatjana Resnik Planinc

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

Izdelava kart erozijskih, poplavnih, plazljivih in plazovitih območij občine Tržič

Karel Natek

raziskovalni program

tekoči projekt

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

Dušan Plut

strukturni skladi

tekoči projekt

MOP - Tehnična organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog
Nacionalnega organa transnacionalnih prgramov evropskega teritorialnega

Dejan Cigale

temeljni projekt

prijava v teku

Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah Tatjana Resnik Planinc

temeljni projekt

prijava v teku

Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem
glacialnem maksimumu v Sloveniji

Dušan Plut

Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

Marko Krevs

Globalizacija evropskega podeželja

Barbara Lampič

znanstvena monografija
znanstveni sestanek

zaključeni projekt
prijava v teku

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
2. marec 2011

stran 6 od 15

Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

evropski projekt - okvirni program

prijava v teku

European Formulaic Innovations from Advertising. A Corpus-based, Contrastive,
Cross-cultural and Didactic Research Project” acronym : €-Formulae

Janja Polajnar Lenarčič

raziskovalni program

tekoči projekt

Medkulturne literarnovedne študije

Mira Miladinovič Zalaznik

znanstveni sestanek

prijava v teku

Emocijski svetovi in diskurzi

Neva Šlibar

David Movrin

Oddelek za klasično filologijo
evropski projekt - okvirni program

prijava v teku

CLASSICSANDCLASS: Classics and the Class Struggle – Latin and Greek behind
the Iron Curtain

podoktorski projekt

prijava v teku

"Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945- David Movrin
1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu

temeljni projekt

tekoči projekt

Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih

Marko Marinčič

Oddelek za muzikologijo
delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

International Council fot Tradicional Music (ICTM) - St. John's (Newfoundland and
Labrador), Kanada

Svanibor Pettan

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

International Council fot Tradicional Music (ICTM) - Hanoi, Vietnam

Svanibor Pettan

mentorstvo

tekoči projekt

Mentorstvo 2011- Barbo

Matjaž Barbo

raziskovalni program

tekoči projekt

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

Matjaž Barbo

temeljni projekt

prijava v teku

Slovenska glasbena dela po 1918

Leon Stefanija

temeljni projekt

tekoči projekt

Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794
do 1872

Leon Stefanija

Prispevek k analizi institucij slovenske glasbe 20 stoletja

Leon Stefanija

Vpliv tradicijskih glasb na evropsko glasbeno kulturo v različnih obdobjih in okoljih

Svanibor Pettan

znanstvena monografija

zaključeni projekt

znanstveni sestanek

prijava v teku

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Evropska glasba za klaviature med 1600 in 1750: strunska glasbila ali orgle?

Leon Stefanija

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Glasba in njeni referenčni sistemi

Matjaž Barbo
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Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

Vloga raznolikih dejavnikov pri sooblikovanju odnosa do znanja pri mladih

Janica Kalin

ciljnoraziskovalni projekt

zaključeni projekt

Programi usposabljanja za učitelje kot ključni dejavnik modernizacije šole in
medgeneracijskega sodelovanja

Janko Muršak

raziskovalna študija, evalvacija

prijava v teku

Javno povabilo za zbiranje predlogov nacionalnih evalvacijskih študij za obdobje
2010-2012

Sonja Kump

raziskovalni program

tekoči projekt

Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za trajnostni razvoj,
razvoj človeških virov in socialno kohezivno družbo

Janica Kalin

temeljni projekt

tekoči projekt

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji

Sabina Jelenc Krašovec

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši

Janica Kalin

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev v drugi
polovici 19. stoletja

Monika Govekar Okoliš

prijava v teku

Paradigmatski relativizem v pedagoškem raziskovanju

Boris Kožuh

bilateralni projekt

neuspela prijava

Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji in Franciji

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Nadgradnja slovensko-francoskih jezikovnih virov: vzporedni
korpus in wordnetu

Mojca Schlamberger Brez

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FINSKA Tolmačenje v javnem sektorju v Sloveniji in na Finskem

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-MADŽARSKA Primerjalna evalvacija uporabe slovenskega in
madžarskega WordNeta pri strojnem prevajanju

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-TURCIJA Vloga prevoda v procesih globalizacije v Sloveniji in Turciji

Nike Kocijančič Pokorn

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

neuspela prijava

CIUTI

Vojko Gorjanc

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

European Society for Translation Studies - Leuven, Belgija

Nike Kocijančič Pokorn

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2011 - Pisanski Peterlin

Agnes Pisanski Peterlin

znanstveni sestanek

Oddelek za prevajalstvo
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Status projekta

mentorstvo

neuspela prijava

mentorstvo
mentorstvo
ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)
podoktorski projekt

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Mentorstvo 2011 - Vintar

Špela Vintar

tekoči projekt

Mentorstvo 2011 - Kocijančič Pokrn

Nike Kocijančič Pokorn

tekoči projekt

Mentorstvo 2011 - Gorjanc

Vojko Gorjanc

Contacts, Contrasts, Confrontations, Convergences: An interdisciplinary diachronic
comparative and contrastive approach to communication of identity in multicultural

Tanja Žigon

Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantičnih leksikonov s
pomocjo primerljivih korpusov

Darja Fišer

neuspela prijava
tekoči projekt

raziskovalna študija, evalvacija

neuspela prijava

Raziskava na temo jezikovnih tehnologij za potrebe razvoja večjezičnega spletnega
video izobraževalnega portala

Ada Gruntar Jermol

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

Raziskava na temo jezikovnih tehnologij za potrebe razvoja kontekstualnega iskanja

Ada Gruntar Jermol

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Vojko Gorjanc

Spletni konkordančnik za nacionalni govorni korpus

Jana Zemljarič Miklavčič

raziskovalni program

tekoči projekt

strukturni skladi

zaključeni projekt

temeljni projekt

prijava v teku

Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika

Špela Vintar

temeljni projekt

tekoči projekt

Jezik in ekonomija

David John Limon

temeljni projekt

tekoči projekt

Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave

Špela Vintar

temeljni projekt

tekoči projekt

Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji

Vojko Gorjanc

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

Divine pairs in RV: Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic
expressions of dual deities in the Rgveda

Marina Zorman

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
podoktorski projekt

prijava v teku

F. Pessoa in H. Michaux: primerjalna študija dveh subjektnih konfiguracij pesemske
(post)modernosti

Varja Balžalorsky

raziskovalni program

tekoči projekt

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

Tomislav Virk
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Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za psihologijo
aplikativni projekt

tekoči projekt

Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po poškodbi

Robert Masten

bilateralni projekt

neuspela prijava

Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni

Grega Repovš

bilateralni projekt

prijava v teku

Predstave o odraslosti in osamosvajanje na prehodu v odraslost v Avstriji in Sloveniji

Maja Zupančič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-JAPONSKA Socialna inkluzija otrok z okvarami vida v različnih kulturnih
okoljih

Darja Kobal Grum

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA Razvoj osebnosti pri normativnih otrocih in otrocih s posebnimi
potrebami

Maja Zupančič

Analiza učinkovitosti različnih oblik diferenciacije in individualizacije v 8. in 9. razredu
OŠ

Sonja Pečjak

ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Odnos do znanja v družbi znanja

Maja Zupančič

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju
šolske uspešnosti otrok in mladostnikov

Ljubica Marjanovič Umek

ciljnoraziskovalni projekt

zaključeni projekt

Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih
objektov

Marko Polič

ciljnoraziskovalni projekt

zaključeni projekt

Šola v družbah dela brez dela

Ljubica Marjanovič Umek

IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste disposal

Marko Polič

Measuring the Imposible Network

Gregor Socan

evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

evropski projekt - okvirni program

zaključeni projekt

mentorstvo

tekoči projekt

Mentorstvo 2011 - Repovš

Grega Repovš

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

RAZISKAVE SARTRE 4

Marko Polič

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

Ocena o družbeni sprejemljivosti za študijo izvedljivosti za tranzitni plinovod na
ozemlju Republike Slovenije

Marko Polič

raziskovalni program

tekoči projekt

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

Grega Repovš

raziskovalni program

tekoči projekt

Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi

Janek Musek
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

raziskovalni program

tekoči projekt

Uporabna razvojna psihologija

Maja Zupančič

temeljni projekt

prijava v teku

Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki
temelji.

Janek Musek

temeljni projekt

tekoči projekt

Osebnost, kognicija in psihično blagostanje

Janek Musek

temeljni projekt

tekoči projekt

Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti

Urška Fekonja Peklaj

temeljni projekt

tekoči projekt

Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja

Maja Zupančič

zaključeni projekt

Psihološki vidiki bralne pismenosti: Od teorije k praksi

Sonja Pečjak

Kontekst v psihologiji V

Anja Podlesek

znanstvena monografija
znanstveni sestanek

prijava v teku

Oddelek za romanske jezike in književnosti
bilateralni projekt

prijava v teku

Harmonizacija in izboljšava programov, ki pripravljajo in izobražujejo bodoče učitelje
francoskega jezika in književnosti v evropskem prostoru

Gregor Perko

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-PORTUGALSKA Kontrastivni pristopi pri analizi slovenskega in
portugalskega jezika

Jasmina Markič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-BIH Poučevanje italijanšcine v BIH in v Sloveniji: od stavkov do besedil

Martina Ožbot

raziskovalni program

tekoči projekt

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

Martina Ožbot

znanstveni sestanek

prijava v teku

3. Mednarodni znanstveni simpozij katedr za španski jezik in književnost Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani: Percepcija časa v jeziku in književnosti

Jasmina Markič

Oddelek za slavistiko
bilateralni projekt

neuspela prijava

Medkulturni in medjezikovni premiki v slovenski in slovaški literaturi po letu 1989

Andrej Rozman

bilateralni projekt

neuspela prijava

Sociolingvistična slika bivše Jugoslavije danes

Vesna Požgaj Hadži

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Vzajemni prelomi kulturnih stereotipov v kontekstu slovanskih
kultur (Slovenija - Rusija)

Miha Javornik

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina - Slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne
raziskave

Aleksandra Derganc
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Strategije formalnega učenja tujih jezikov v Sloveniji in Srbiji:
jezikovna politika in jezikovna stvarnost

Vesna Požgaj Hadži

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Razvijanje CAT orodij pri izdelavi rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja in
preverjanje učinkovitosti sodobnih informacijskih sistemov v procesih medkulturne

Miha Javornik

Torej namreč, zato…. o konektirjih. Raba in funkcija konektorjev v slovenskem in
hrvaškem jezikoslovnem diskurzu

Tatjana Balažic Bulc

znanstvena monografija
znanstveni sestanek

zaključeni projekt

nerealiziran projekt Promocija slovenske znanosti v tujini 2010 - Diskurzivnost kulturnega spomina v
evropskih integracijskih procesih – rušenje ali prenova nacionalnih identitet

znanstveni sestanek

prijava v teku

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Miha Javornik

Slavistična srečanja - Individualni in kolektivni bilingvizem

Aleksandra Derganc

Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav

Alenka Šivic Dular

Oddelek za slovenistiko
bilateralni projekt

prijava v teku

Elektronska podatkovna baza ter primerjalne in kontranstivne raziskave slovenskih in
bolgarskih narecij

Vera Smole

evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

Language dynamics and management of divessity (Jezikovna dinamika in upravljanje
z raznolikostjo)

Marko Stabej

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2011 - Zupan Sosič

Alojzija Zupan Sosič

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

Izdelava metodologije priprave NPJP za obdobje 20102-2016

Marko Stabej

temeljni projekt

prijava v teku

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z GIS

Miran Hladnik

temeljni projekt

prijava v teku

Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev

Vera Smole

znanstveni sestanek

prijava v teku

Meddisciplinarnost v slovenistiki

Simona Kranjc

znanstveni sestanek

prijava v teku

Odprta vprašanja fonetike in fonologije v slovanskih jezikih

Hotimir Tivadar

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Sodobna slovenska književnost (1980 – 2010)

Alojzija Zupan Sosič

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

DYLAN: Jezikovna dinamika in upravljanje z različnostjo, 7. redni sestanek projekta s
posebno odprto sekcijo Večjezičnost v Sloveniji

Marko Stabej

Oddelek za sociologijo
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

aplikativni projekt

tekoči projekt

Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti

Ksenija Vidmar Horvat

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FINSKA Evropska javna sfera in množični mediji: interkulturno in
transkulturno raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti

Ksenija Vidmar Horvat

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-AVSTRIJA Habsburška dediščina v primerjalno slovensko-avstrijski in
evropski perspektivi

Ksenija Vidmar Horvat

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2011 - Vidmar Horvat

Ksenija Vidmar Horvat

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)

tekoči projekt

The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European
Identities in South Eastern Europe (SEE)

Ksenija Vidmar Horvat

raziskovalni program

tekoči projekt

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

Rudolf Rizman

temeljni projekt

prijava v teku

Študija demokraticnih sistemov in mehanizmov v postjugoslovanskem prostoru,
evropske perspektive Jugovzhodne Evrope in (post)demokratična tranzicija (DIS-PO-

Rudolf Rizman

temeljni projekt

prijava v teku

Nacionalni miti in obmejni spomini

Anja Zalta Bratuž

temeljni projekt

prijava v teku

Urbana narava in kvaliteta življenja: med Evropo in Azijo

Anja Zalta Bratuž

temeljni projekt

prijava v teku

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

Milica Antić Gaber

temeljni projekt

prijava v teku

Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od
nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

Ksenija Vidmar Horvat

temeljni projekt

prijava v teku

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza

Ksenija Vidmar Horvat

temeljni projekt

prijava v teku

Nove kulture dela: Spremembe v sestavi dela in njihov vpliv na družbeno blaginjo

Rastko Močnik

temeljni projekt

tekoči projekt

Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo
prisotnost žensk v politiki

Milica Antić Gaber

znanstveni sestanek

prijava v teku

Ženske znanstvenice o Evropi meja nekoč in danes

Ksenija Vidmar Horvat

Codex digitization for Europeana 2010 - 3D

Martin Germ

Mentorstvo 2011 - Klemenčič

Matej Klemenčič

Oddelek za umetnostno zgodovino
evropski projekt - okvirni program
mentorstvo
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

podoktorski projekt

prijava v teku

Vpliv plemstva na arhitekturo in urbanizem od 16. do 19. stoletja v notranji Avstriji
(raziskava arhivskih virov)

Dejan Zadravec

podoktorski projekt

prijava v teku

Kiparske delavnice prve četrtine 16. stoletja v vzhodnih Alpah: slogovni viri, filiacija in
naročniške mreže

Gašper Cerkovnik

raziskovalni program

tekoči projekt

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

Matej Klemenčič

raziskovalni program

tekoči projekt

Predmet kot reprezentanca: okus, ogled, moč (Raziskave materialne kulture na
Slovenskem)

Katja Mahnič

temeljni projekt

prijava v teku

Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: slovenski umetnostni
zgodovinarji med Alpami in Jadranom

Matej Klemenčič

temeljni projekt

prijava v teku

Umetnostna in kulturna zapuščina plemstva na Slovenskem v zgodnjem novem veku

Dejan Zadravec

temeljni projekt

prijava v teku

Raziskovanje forme v sodobni slovenski likovni umetnosti

Matej Klemenčič

temeljni projekt

prijava v teku

Geneza in etnična podoba plemstva na Slovenskem

Dejan Zadravec

temeljni projekt

tekoči projekt

Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16.-19. stoletje) Metoda Kemperl

temeljni projekt

tekoči projekt

Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in
inovacijo

Janez Hoefler

Umetnost kuratorjev. Vloga kuratorjev za sodobno umetnost.

Beti Žerovc

znanstvena monografija

zaključeni projekt

znanstveni sestanek

prijava v teku

Visoki srednji vek v severnojadranskem prostoru in jugovzhodnih Alpah (900-1100)

Nataša Golob

znanstveni sestanek

prijava v teku

Arhitekturna zgodovina. Med starim in novim.

Matej Klemenčič

znanstveni sestanek

prijava v teku

Dogodek kot privilegirani medij na področju sodobne likovne umetnosti

Beti Žerovc

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Srednjeveški avtografi

Nataša Golob

Oddelek za zgodovino
aplikativni projekt

tekoči projekt

Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990

Božo Repe

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-HRVAŠKA Javna raba zgodovine v Sloveniji in Hrvaški - zgodovina v
slovenskem in hrvaškem javnem mnenju

Marta Verginella

2. marec 2011
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Tip projekta
bilateralni projekt
ciljnoraziskovalni projekt

Status projekta
tekoči projekt
neuspela prijava

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

BILAT.SLOV-SRBIJA Slovenci in Srbi - odgovornost za skupno državo 1918-1991

Mitja Ferenc

Slovenci v zunanji politiki in diplomaciji po letu 1918

Dušan Nećak

raziskovalni program

tekoči projekt

Slovenska zgodovina

Božo Repe

temeljni projekt

prijava v teku

"Obmejni fašizem" - socialna in kulturna zgodovina fašizma na Primorskem

Dušan Nećak

temeljni projekt

prijava v teku

Italijanska fašistčna taborišča v spominih Slovencev in Slovenk

Dušan Nećak

temeljni projekt

prijava v teku

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v
predmodernih obdobjih

Peter Štih

temeljni projekt

prijava v teku

Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija Slovenije od srednjega
veka do 19. stoletja)

Dušan Nećak

temeljni projekt

tekoči projekt

Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regijske, družbene in gospodarske tokove
v času od 13. - 16.stoletja

Peter Štih

temeljni projekt

tekoči projekt

Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

Marta Verginella

O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojna

Dušan Nećak

znanstvena monografija
znanstveni sestanek
znanstveni sestanek

2. marec 2011

zaključeni projekt

nerealiziran projekt Jugoslavija v času. ”Jugoslavija ni več. Jugoslavije ni več.”
zaključeni projekt

Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in
Panonsko nižino

Bojan Balkovec
Peter Štih
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