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Na Erasmus+ izmenjavi v Barceloni (na študiju v 2. letniku, smer informatika) sem že bila, 

ampak sem se za še eno izmenjavo v prestolnici Katalonije odločila, ker mi je bilo zelo všeč in 

sem si želela semester študija dopolniti še s praktičnim izobraževanjem.  

 

Iskanje prakse v Barceloni ni lahko, kar velja tudi za sicer hitro rastočo panogo informatike. 

Večina podjetij si želi nekoga, ki govori tako špansko kot katalonsko. Tu je veliko domačih in 

tujih študentov, ki si želijo novih izkušenj in priložnosti v tej metropoli. Ampak z dobro mero 

vztrajnosti sem po skoraj enem mesecu iskanja in mnogih razgovorih našla podjetje Proceedit. 

Po razgovoru so mi ponudili 3-mesečno prakso v njihovem podjetju.  

 

Proceedit je majhno podjetje, ki se ukvarja z razvijanjem programske opreme za svoje 

naročnike (večja podjetja), pri katerem uporabljajo svoja 3 načela optimizacije, automatizacije in 

“mikro-outsourcing” procesov.  

 

 
 

Začela sem z uvajanjem in spoznavanjem njihovega sistema programske opreme in načina 

dela. Po nekaj manjših začetnih nalogah, kot so popravljanje kode, da sprejme posebne 

španske in katalonske znake za zapis črk, dodajanja funkcij že delujočim programom, kot so 

bližnjice, gumbi in dela na tako imenovanih “Web Forms”, normalizacija naslovov in delo z Geo-

taggingom itd., je bila moja večja naloga izdelava tako imenovanega “push notification bot”-a.  

To je program, ki avtomatsko pošlje obvestilo naročniku. Svojega bot-a sem napisala v jeziku 

C# za obvestila na platformi za komuniciranje Telegram, ki je podobna Whatsapp, Viber and 

Facebook Messenger aplikacijam za dopisovanje na mobilnem telefonu.  

 

S podjetjem smo tudi odšli na celodnevni seminar na španski sedež IBM-a. Tu smo se udeležili 

predavanj in delavnic, kjer smo izvedeli veliko o njihovih novih produktih in izboljšavah, ki jih bo 



Proceedit tudi uporabljal. Izobraževanja so se udeležili programerji iz ostalih večjih podjetij v 

Barceloni, za katera sem že slišala in je bilo odlična priložnost za učenje in deljenje izkušenj.  

 

Kljub temu da sem imela veliko dela, pa mi je ostalo tudi nekaj časa za druge dejavnosti. Začela 

sem trenirati športno sabljanje, ki je v Španiji zelo priljubljen šport. Ogledala sem si tudi 

svetovno prvenstvo v ženskem posamičnem in skupinskem sabljanju, ki je bilo v Barceloni, na 

sliki pa je aktualna olimpijska prvakinja Emese Szasz, ki je tudi tekmovala.  

 

 
 

Šla sem na veliko izletov in se redno hodila na večere družabnih iger, ki sem jih na koncu tudi 

sama organizirala. Vsak teden se nas je zbralo približno 20, večinoma mlajših priseljencev iz 

Romunije, Bolgarije, Rusije, Hrvaške, Anglije, Francije, ZDA, Kanade, Kitajske, Nemčije, Italije, 

pa tudi domačinov, ki so želeli izboljšati svojo angleščino ali pa se preprosto želeli družiti ob 

igrah. Radi so se jih udeležili tudi študenti, ki sem jih spoznala na izmenjavi prejšnji semester. 

 

 
 

 



 
 

V tem času sem se lotila tudi projekta “Blacklab”. Že prejšnje leto sem spoznala Adrià, 

študenta španske lingvistike iz Tarragone, mesta južno od Barcelone, s katerim sva postala 

dobra prijatelja. Predlagal mi je sodelovanje pri projektu, ki ga mora izpeljati v okviru svojega 

doktorata, ki ga pripravlja. Izdelati mora študijo naravnega jezika in jo primerjati s analizo 

španskega korpusa. Korpus je obsežen, reprezentativen in empiričen vzorec besedil iz 

vsakdanje javne jezikovne rabe. Njegova mentorica z univerze je predlagala, naj za indeksiranje 

in analizo uporabi “korpusni iskalnik” - corpus search engine, ki se imenuje Blacklab. To je širši 

javnosti slabo poznano orodje, ki deluje brez kakršnegakoli uporabniškega vmesnika, deluje v 

konzoli na sistemu Linux in ni intuitiven za uporabnika, ki ni seznanjen z ukazi v Linuxu in 

MySQL-om. Blacklab je razvil jezikoslovec in programer pri inštitutu za nizozemski jezik, Institut 

voor de Nederlandse Taal – Jan Niestadt. Z njim sem stopila v stik, ko sem naletela na kakšno 

težavo pri namestitvi ali uporabi tega iskalnika. Rad je pomagal, saj ni bil španski korpus še 

nikoli uvožen na Blacklab.  

 

Začela sem s postavitvijo virtualne naprave na računalnku, kamor sem namestila operacijski 

sistem Linux ter nekaj ostalih programov kot so Tomcat, Ruby on rails itd., ki jih Blacklab 

potrebuje za delovanje. Datoteke korpusa, pretvojene v format “FoLiA”, sem  uvozila in za 

poizvedbe uporabljala CQL - Corpus Query Language. Rezultati, ki sva jih dobila, bodo Adrii 

pomagali pri pisanju doktorata.  

 

Po končani praksi sem se odločila, da bi rada ostala v Barceloni, zato sem se odločila poiskati 

službo in jo kmalu našla. Zaposlena sem kot backend Java programer v podjetju, kjer se 

sprecializiramo za razvijanje programske opreme za sistem Windchill.  

 

Erasmus je bila enkratna izkušnja, priložnost in odločitev, ki mi je odprla vrata v tujino in mi 

omogočila, da sem tu tudi ostala. Vsekakor bi vsakemu študentu svetovala, naj izkoristi tako 

priložnost in se prijavi na izmenjavo. 

 

Dora Kanalec 


