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VABILO 

 

Vabimo vas, da se v torek, 22. 11. 2016, ob 17. uri v dvorani Tabor hotela Park,  

Tabor 9, Ljubljana, 

 

udeležite 
 

jezikovnega seminarja 
 

ALBANSKI JEZIK IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI  
 
Program: 
 

17.00  Uvodni pozdrav 
 

17.10  Alma Bejtullahu, prevajalka in tolmačka za albanski jezik 
 predstavitev jezikovnih značilnosti in posebnosti albanščine v dvostranskih 

odnosih in sporazumih – analiza besedil, 

 predstavitev prvega slovensko – albanskega pravnega slovarja, avtorice Armende 
Amiti, ki je izšel oktobra 2016. 

 

18.30 Odmor  
 

18. 45 Remzo Skenderović, sodni tolmač 
  

 prevajanje dvojezičnih listin v Makedoniji (makedonščina, albanščina) in na Kosovu 

(albanščina, angleščina, srbščina).  

  

20.00  Zaključek  
 

Predavateljica Alma Bejtullahu je končala osnovno in srednjo šolo v Prištini, dodiplomski študij 
ter študij magisterija znanosti pa na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Končuje doktorski študij 
socialne antropologije v ISH AMEU na temo prepletanja migracij in kulture. Skoraj dve desetletji 
poučuje albanski jezik in kulturo kot dopolnilni pouk ter v sklopu Andragoškega centra Slovenije in 
Centra za slovenščino vodi delavnice albanskega jezika za pedagoške delavce kot drugi/tuji jezik. Je 
sodelavka veleposlaništva Republike Kosovo v Sloveniji, kjer tolmači ob dvostranskih srečanjih 
delegacij, prevaja konzularne listine ipd. Prevaja iz albanščine v slovenščino in obratno tudi za oddaje 
za etnične skupnosti Radiotelevizije Slovenija. 
Predavatelj Remzo Skenderović, univ. dipl. pravnik, s pravosodnim izpitom, je sodni tolmač za 
srbski, hrvaški, bosanski in makedonski jezik. Je avtor več kot sto osemdeset publicističnih člankov, 
štirih knjig in slovensko-makedonskega in makedonsko-slovenskega slovarja ter slovensko-
črnogorskega in črnogorsko-slovenskega slovarja, pa tudi najnovejšega makedonsko črnogorskega in 
črnogorsko makedonskega jezika. Ravnokar je izšla njegova knjiga Biti sodni tolmač, v kateri nas 
avtor v svojevrstnem slogu najprej popelje skozi zgodovino prevajanja in v nadaljevanju sistematično 
in pregledno predstavi temeljna  vprašanja  s tega področja. Kot zunanji predavatelj občasno predava 
na seminarjih in fakultetah s področja sodnega prevajanja in tolmačenja. 
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