
 

 
 

 

 

ZIMSKE NOVIČKE SDUTSJ 2023 

 

Letnik XVI, številka 1,  januar 2023 

 

 

Drage članice in dragi člani SDUTSJ! 

 

V tem času – ko smo nekateri željno pričakali sneg (joj, da bi ga zapadlo vsaj malo, vsaj za en 

spust po kakem hribčku) in ko se drugi snega prav nič, nič, nič ne veselijo, a si vsi želimo, da 

bi nam čim več dni sijalo sonce – Novičke ne glede na vremenske razmere izidejo. 

 

Veseli prazniki, lepa priložnost za počitek, potepanje, urejanje zaostalega dela in načrtovanje,  

so za nami, pred nami pa toliko novega, toliko še neraziskanega.  

 

Torej srečno in veselo v novo leto ter obilo zdravja in delovnega zagona! 

 

Spodaj se nam riše spomin na letošnjo milo jesen in igrivi ruj, na koncu našega poročanja pa  

še druga napoved v sliki: pričakovanje zimskih norčij s kurenti na čelu – če nam je že sneg 

letos pač ne bo zagodel. 

 

 
 

Dubravka Celinšek, urednica 
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(6) Vabilo k soustvarjanju Novičk 

 

(1)  Novembrska jezikovalnica: Pisanje in recenziranje strokovnih in znanstvenih člankov 
Izr. prof. dr. Violeta Jurkovič, priznana avtorica znanstvenih člankov ter urednica in 

recenzentka nekaterih mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, je 21. novembra 2022 na 

srečanju v spletnem okolju ZOOM za člane Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega 

jezika pripravila izredno koristno jezikovalnico, saj ima prav ona izmed vseh članic in članov 

društva z znanstvenimi objavami in recenzijami največ izkušenj. Jezikovalnico je prijazno 

uvedla mag. Vida Zorko, ki je pred samim dogodkom pozvala prijavljene udeleženke, naj 

pošljejo vprašanja, da bi se dogodek na željo izvajalke lahko čim bolj razvil tudi v diskusijo. 

Tematski sklopi, ki jih je izvajalka oblikovala glede na izkazano zanimanje udeleženk, so tako 

zajeli: najpogostejše stile citiranja in orodja, ki nam pri navajanju virov pomagajo; ali večina 

recenzentov pričakuje, da avtorji citirajo objave iz revije, v kateri bi želeli članek objaviti; 

najpogostejše napake pri pisanju znanstvenih člankov in najpogostejše napake pri 

recenziranju znanstvenih člankov; nato kako določiti mejo med strokovnim in znanstvenim 

člankom; kako razlikovati dobro od slabe recenzije ter ne nazadnje ali dobijo recenzenti 

povratna sporočila glede kakovosti opravljene recenzije. Jezikovalnica se je razvila v živahen 

pogovor z izmenjavo izkušenj izvajalke, moderatorke in sodelujočih udeleženk ter obenem 

sprožila nove pobude, ki kličejo po nadaljnjih jezikovalnicah s področja pisanja in 

recenziranja strokovnih in znanstvenih člankov. 

Novičko je prispevala Mojca Marija Hočevar. 

 

(2) Znanstvena revija Scripta Manent  

Novembra  je izšla nova številka revije Scripta Manent (17/1), ki jo je uredila Violeta 

Jurkovič. Prispevki so dostopni na 

https://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/article/view/385/253     

(3) Konferenca SDUTSJ v Rimskih Toplicah 

Bliža se že tretja mednarodna znanstvena konferenca našega društva, ki bo tudi letos v 

Rimskih Toplicah, in sicer od 18. do 20. maja 2023. To bo ponovno priložnost, da se srečamo 

tako članice in člani društva kot tudi ostali učitelji in raziskovalci jezikov stroke, si 

izmenjamo znanje in povežemo v nadaljnjem raziskovanju. Vljudno vabljeni. 

Natančnejše informacije o konferenci na spletni strani: https://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/   

 

(4)  Vabilo k sodelovanju pri pilotiranju spletnega izobraževanja za učitelje TJS 

Kot je bilo že objavljeno na spletnih straneh društva, vas vabimo k sodelovanju pri pilotiranju 

spletnega izobraževanja za učitelje tujih jezikov stroke. Izobraževanje se bo pričelo v drugi 

polovici januarja 2023 v spletnem okolju Moodle. Prijavite se lahko do 20. januarja 2023 prek 

spletnega obrazca: https://1ka.arnes.si/a/e0e4c78f  

Več o projektu na spletni strani: http://sdutsj.si/novice 

Kontakt: violeta.jurkovic@fpp.uni-lj.si 

 

(5)  Sporočila GIC-a (GERAS International correspondents) 

https://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/article/view/385/253
https://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/
https://1ka.arnes.si/a/e0e4c78f
http://sdutsj.si/novice


GERAS (Group d'Etude et de Recherche en Anglais de Spécialité) International 

Correspondents oz. GIC nam pošilja obvestilo o izidu prispevkov, ki bodo zanimali 

marsikoga izmed nas, in sicer v revijah (dodane povezave do kazal in člankov): 

• The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes 

http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/view/33 

• The journal of English for Academic Purposes 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-english-for-academic-

purposes/vol/58/suppl/C 

• Ibérica  

           https://revistaiberica.org/index.php/iberica  

Informacije o izidu člankov v zgoraj navedenih revijah je poslala Severine Wozniak. 

 

(6) Vabilo članicam in članom društva  
Tudi tokrat vas vabimo, da obogatite naslednje Novičke SDUTSJ s svojimi prispevki, tudi s 

fotografijami, ki jih pošljete na naslov društva sdutsj1@guest.arnes.si. Vabimo vas tudi, da nas na 

naslov društva obveščate o zanimivih konferencah TJS, da lahko najave objavimo na naši 

spletni strani in na našem FB. 

 

V pričakovanju preganjalcev zime: 

 

 

 
 

 

 
(CC) Novičke SDUTSJ. XV (1), januar 2023, Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, uredila Dubravka Celinšek. 
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