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Projekt Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev

Mednarodna konferenca
Nürnberški procesi in konferenčno tolmačenje: konec režima, začetek poklica

Svečano odprtje razstave 
En proces - štirje jeziki

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije vas v sodelovanju z Mednarodnim združenjem konferenčnih 
tolmačev AIIC vabi na mednarodno konferenco z naslovom

Nürnberški procesi in konferenčno tolmačenje: konec režima, začetek poklica
ter na odprtje razstave En proces - štirje jeziki.

Konferenca bo 14. septembra 2018 ob 14.00 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani, 
odprtje razstave pa ob 19.00 v Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani

Različne vidike navedenih tem bodo osvetlili ugledni govorniki 
iz Slovenije in tujine iz vrst uveljavljenih konferenčnih tolmačev, 
strokovnjakov in predstavnikov sodnih institucij: 

Red. prof. dr. Jasmina Markič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Milojka Popović, konferenčna tolmačka z izkušnjami na ICTY
Dr. Miro Prek, predsednik senata na Splošnem sodišču Sodišča Evropske 
unije
Klaus Ulrich Rackwitz, direktor Akademije za nürnberška načela
Dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča RS
Ana Vilfan Vospernik, pravna svetovalka, Raziskovalni oddelek 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
Anne-Marie Widlund-Fantini, nekdanja vodja francoske in slovenske 
kabine v Evropskem parlamentu, članica AIIC
Marjola Zdravič, ustanovna in častna članica ZKTS, članica AIIC

Petek, 14. septembra 2018, ob 14. uri 
v Veliki sejni dvorani Mestne hiše Ljubljana

Nürnberški procesi so prelomnica na področju 
konferenčnega tolmačenja, saj je takrat uspela 
prodreti simultana tehnika, ki je omogočila 
neposredno sporazumevanje med sodniki, 
tožilci, obtoženimi, zagovorniki in pričami v 
štirih uradnih jezikih postopka. Na nürnberških 
procesih so bili postavljeni tudi temelji 
mednarodnega kazenskega prava in delovanja 
mednarodnih sodišč ob spoštovanju človekovih 
pravic ter načela večjezičnosti in jezikovne 
raznolikosti, kar je še danes izredno pomembno 
za delovanje demokratičnih institucij tako na 
mednarodni ravni kot v Sloveniji. 

Petek, 14. septembra 2018, ob 19. uri 
v Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana

Razstava prikazuje življenje in delo tolmačev na procesu ter 
vključuje razstavne predmete, povezane s takratno tolmaško 
tehniko in njenim kasnejšim razvojem. Postavljena je v sodelovanju 
z nemškim društvom Konferenzdolmetschen – Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft e.V. Doslej je gostovala na sedežu 
Organizacije združenih narodov v New Yorku, na sedežu Unesca 
v Parizu, na Sodišču EU v Luksemburgu, v Nemčiji, Grčiji, Italiji in 
drugod. V Mestni hiši bo na ogled od 11. do 23. septembra 2018, 
nato se bo selila v Hišo Evropske unije v Ljubljani, na Filozofsko 
fakulteto v Ljubljani in na Filozofsko fakulteto v Maribor. 

Slavnostni govornik na odprtju bo Christopher Thiéry, 
soustanovitelj in častni predsednik Mednarodnega združenja 
konferenčnih tolmačev AIIC, ki je oba dogodka tudi podprlo.

Častna pokrovitelja dogodka: Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, N.E. Klaus Peter Riedel, veleposlanik Zvezne republike Nemčije v Sloveniji

En proces - štirje jeziki
Kdo so bili pionirji simultanega tolmačenja na nürnberških procesih?

Vljudno prosimo, da udeležbo potrdite najpozneje do 15. avgusta 2018 na naslov zkts@zkts.si.


