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Fran Ramovš, Uvod v historično gramatiko 
slovenskega jezika 3. 12. 1919:
• Z današnjim dnem, ko pričakujemo novo dobo, novo življenje, ko 

ustvarjamo slovensko univerzo, naj vas iskreno pozdravim kot prve 
slušatelje naše almae matris. S tem svetim trenutkom stopa naš narod v 
zgodovino, ki je ne izbriše nihče nikoli več. Naš glavni predmet bo historična 
gramatika slovenskega jezika. Obširno je to polje in ni še obdelano! Mnogo 
imamo odličnih slavistov, ki so si pridobili častnih zaslug na tem polju. 
Imena Kopitar, Miklošič, Štrekelj, Škrabec in Oblak naj nam ostanejo vedno 
v častnem spominu in izgovarjali jih bomo na tem svetem prostoru z 
največjim spoštovanjem vedno in vsekdar. Drugi kulturni narodi imajo svojo 
historično gramatiko, mi je nimamo še. Nacijonalna dolžnost nas, 
Slovencev, pa je, da to sestavimo sami! Baza za to je starocerkv. slov. 
gramatika. Posameznik ne zmore tako velikega in težkega dela. More to 
storiti akademija znanosti, more pa tudi skromni seminar. Zato vas 
pozivljam, da sodelujete po svojih skromnih močeh. Še enkrat prisrčno 
pozdravljeni pri tem velepomembnem koraku v slovensko zgodovino.











Prve katedre humanističnega oddelka Filozofske 
fakultete

• Slovanska filologija (Rajko Nahtigal, 31. 8. 1919)

• Slovenski jezik (Fran Ramovš, 31. 8. 1919)

•Novejše slovanske literature s posebnim ozirom na 
slovensko (Ivan Prijatelj, 31. 8. 1919)

•Klasična filologija (Ivan Lunjak, sicer formalno 
imenovan 13. 11. 1920, a imel predavanja že 
decembra 1919)



1920

• Umetnostna zgodovina (Izidor Cankar, 27. 1. 1920)

• Pedagogika (Karel Ozvald, 27. 1. 1920)

• Germanska filologija (Jakob Kelemina, 27. 1. 1920)

• Zgodovina srednjega veka in starejša zgodovina Slovencev (Ljudmil 
Hauptmann, 27. 1. 1920)

• Geografija (Artur Gavazzi, 19. 4. 1920)

• Zgodovina Srbov in Hrvatov (Nikola Radojčić, 20. 4. 1920)

• Starejše slovanske literature s posebnim ozirom na slovensko (France 
Kidrič, 27. 8. 1920)

• Filozofija (France Veber, 30. 8. 1920)

• Antična in bizantinska umetnostna zgodovina (Vojeslav Molè, 30. 8. 1920)

• Antična zgodovina (Nikolaj Bubnov, 13. 11. 1920)



1921

• Srbohrvaški jezik in literatura (Aleksander Stojičević, 5. 2. 1921)

1922

• Primerjalno indoevropsko jezikoslovje (Karel Oštir, 8. 3. 1922)

1923

• Grški jezik in književnost (Fran Bradač, 8. 8. 1923)

1928

• Romanska filologija (Franc Šturm, 1. 3. 1928)









XII. Skupina za narodni jezik

a) Slovenski (ali srbohrvaški jezik) s staroslovenskim jezikom.

b) Zgodovina južnoslovanske književnosti in teorija književnosti.

c) Narodna zgodovina, primerjalna slovnica indoevropskih jezikov in en slovanski jezik in

poleg tega en klasičen ali orientalen jezik s književnostjo ali en moderen jezik (francoski,

nemški, angleški, italijanski).

XIII. Skupina za narodni jezik in književnost

a) Zgodovina južnoslovanske književnosti.

b) Slovenski (ali srbohrvaški jezik) s staroslovenskim jezikom.

c) Narodna zgodovina in en slovanski jezik in poleg tega en klasičen ali orientalen jezik s

književnostjo ali en moderen jezik (francoski, nemški, angleški, italijanski).



XIV. Skupina za narodno književnost

a) Zgodovina južnoslovanske književnosti.

b) Primerjalna književnost s teorijo književnosti.

c) Slovenski (ali srbohrvaški jezik) s staroslovenskim jezikom, narodna zgodovina, en

slovanski jezik in poleg tega en klasični jezik s književnostjo ali en moderen jezik.

XV. Slovanska skupina

a) Ruski jezik s književnostjo.

b) Češki (ali poljski) jezik s književnostjo ali slovenski (ali srbohrvaški jezik) in

staroslovenski jezik.

c) Slovenski (ali srbohrvaški jezik) in staroslovenski jezik (za one, ki ga nimajo pod b) in

primerjalna slovnica indoevropskih jezikov ali primerjalna slovnica slovanskih jezikov in

zgodovina južnoslovanske književnosti (za one, ki imajo pod b češki ali poljski jezik).




