Poročilo o delu v predsedniškem mandatu 2005–2006
Za predsednika SDS sem bil izvoljen na občnem zboru na kongresu v Novem mestu 8. okt.
2004, funkcijo pa sem prevzel od prejšnjega vodstva dva meseca pozneje. V dvoletnem
predsedniškem mandatu sem vodil oziroma odgovarjal za naslednje društvene dejavnosti:
1. Znanstveni tisk
Jezik in slovstvo. V tem času se je zamenjalo uredništvo, ki je posodobilo ter prilagodilo
uredniško delo strožjim znanstvenim standardom, zlasti recenzentski sistem. Revija izhaja v 6
številkah letno v nakladi 1500 izvodov in v spletni obliki (http://www.jezikinslovstvo.com/).
Glavni urednik je Marko Stabej, tehnični urednik Matjaž Zaplotnik.
Slavistična revija. Revija izhaja v 4 rednih letnih številkah, pripravljajo se dodatna
jezkoslovna tematska številka in jubilejni zvezki ob visokih obletnicah slovenskih literarnih
znanstvenikov in jezikoslovcev. Revija je dostopna tudi na spletu: http://www.ff.unilj.si/publikacije/sr/okvir.html. Obe reviji se prijavljata v bibliografsko citatno bazo AHCI.
Odgovorni urednik je Tomo Korošec, tehnična urednica Andreja Žele.
Zbornik SDS. Zasnoval in uredil ter do konca sem pripravil za tisk dva kongresna zbornika,
16. in 17. po vrsti, ki sta izšla že pred kongresom: Vloga meje (za Lendavo 2005) in
Preseganje meje (za Zagreb 2006). V vsakem je preko 30 člankov, zbranih okrog razpisanih
tem, v obsegu 278 str. in 356 str.; v celoti sta dostopna na spletu: http://www.ff.unilj.si/slovjez/sds/zborniki.html.
Slavistična knjižnica. Zbirko je do 8. zvezka zalagala in tiskala založba Rokus. Ker se
sodelovanje ni obneslo, sem po poteku pogodbe uredniške principe koncipiral na novo in
knjižnico urejamo in izdajamo zdaj sami. V pripravi so štiri knjige v seriji (št. 9–12): Kozma
Ahačič, Martina Ožbot, Katja Podbevšek, Barbara Pregelj, prijavljajo pa se tudi drugi avtorji z
željo
po
knjižnem
natisu
ubranjenih
disertacij;
gl.
http://www.ff.unilj.si/slovjez/sds/slaknj.html.
Za naštete publikacije pridobivamo sredstva iz več subvencijskih virov in iz naročnine.

2. Obveščanje
Forum SlovLit (http://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slovlit/), ki sem ga sprva (1999)
namenil literarnim diskusijam, je 2004 sprejel tudi duštveno strokovno debato in tako močno
povečal obseg objav, število bralcev in diskutantov ter javni vpliv: naše najbolj vroče teme (o
izboru berila, maturi, sodnih postopkih proti pisateljem ...) je povzemalo tudi dnevno
časopisje. Trenutno je članov foruma 875. Arhiv objav za leto 2005 je na
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2005/date.html (496 sporočil), za leto 2006 pa na
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/date.html (360 sporočil).
Kronika. Bilten izhaja v zadnjih dveh letih mesečno na 16 do 40 straneh in skrbi za redigirani
prenos spletnih objav na papir. Uredil sem številke 47–68, na splet pa postavil tudi vse
dosegljive predhodne številke: http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika.html.

Splet (http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html). Na spletne strani sem postavil vse
pomembne društvene dokumente in dejavnosti in jih dnevno osveževal. Člani in drugi
interesenti dobijo tukaj statut, seznam častnih članov, ki se dopolnjuje z njihovimi spletnimi
predstavitvami, imena in kontaktne podatke predsednikov pokrajinskih društev, vso
dokumentacijo v zvezi s kongresi in Cankarjevim tekmovanjem in vse društvene publikacije.
Selitev društvenih dokumentov in dejavnosti na splet je verjetno najvažnejši prispevek
predsedniškega mandata 2004–2006.

3. Strokovna srečanja in prireditve
Cankarjevo tekmovanje (http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/ct.html). Skupaj z Zavodom za
šolstvo smo organizirali dve CT na šolski in državi ravni in za štiri različne tipe šol,
tekmovalcev je bilo 8000 do 10000. Kot predsednik sem sodeloval pri izboru berila,
prilagajanju tekmovalnega pravilnika, reševanju pritožb, urejanju finančnega pokritja in pri
podelitvi zlatih priznanj. Kooridnator tekmovanja je bil Vlado Pirc.
Seminar mentorjev za Cankarjevo tekmovanje je vsako pritegnil blizu 200 učiteljev.
Predsednik sodeluje pri oblikovanju programa in angažmaju predavateljev ter pozdravi
udeležence. Zavzeto sem podprl tudi kolege, ki so 2006 koncipirali festivalsko nadgradnjo te
velike prireditve. Organizacija seminarja je bila v rokah tajnice Marjane Lavrič.
Kongres slavističnega društva je vsako leto v prvem oktobrskem tednu. 6.–8. 10. 2005 se je
dogajal v Lendavi in smo ga organizirali skupaj s SD Prekmurje tako, da je lokalni
organizator prevzel nase skrb za hotel, udeležence in dvorano (Miran Korošec, Štefan Kardoš,
Franci Just), predsednik SDS pa za program. 5.–7. 10. 2006 pa smo ga pripravili v Zagrebu
(http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kongres.html), pri čemer nam je šlo na roko vodstvo
zagrebške Filozofske fakultete s prostori in kolegi s katedre za južno slavistiko, zlasti Zvonko
Kovač, z ostalo pomočjo. Kongresa sta pritegnila vsak blizu 200 ljudi in opravila pomembno
strokovno in stanovsko združevalno funkcijo. Obsežen program smo obvladali v zaokroženih
sekcijah, katerih teme so bile uglašene z dogajališčem. Oba je spremljala bogata in posrečena
kulturna ponudba (ekskurzija, koncert, recital, branje, pogovor s pisateljem). Bila sta primeren
uvod za določitev Trsta kot lokacije naslednjega kongresa.
Pod okriljem SDS se dogajajo tudi Škrabčevi dnevi, predsednik pa je bil povabljen k
pozdravu še pri odkritju spomenika Gregorju Kreku, spominske plošče Marji Boršnik ipd. (gl.
njegove nagovore na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/nagovori.html).

4. Društvena organizacija
Sestanki Upravnega odbora. UO SDS se je sestajal v razširjeni zasedbi (predsedniki
pokrajinskih društev, vodje sekcij, uredniki revij, člani nadzornega odbora) dvakrat letno in
razpravljal o aktualni problematiki ter potrjeval sklepe. Zapisniki vseh sestankov so na
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/doku.html.
Članstvo. Število plačnikov članarine je okrog 540, sto je povrhu častnih članov, upokojencev
in simpatizerjev, ki članarine ne plačujejo, blizu 100 je vsako leto novih članov in približno
enako število jih zaradi neizpolnjenih članskih obveznosti zbrišemo s seznama. Osebna
komunikacija s člani je bila pomembna predsednikova dejavnost. Častni člani so bili ob

visokih jubilejih na kongresu posebej pozdravljeni in počaščeni (Anton Vratuša, Franc
Zadravec, France Bernik). Ni pa bila zadovoljiva komunikacija z nekaterimi pokrajinskimi
društvi in pomanjkljiva je bila evidenca njihovega članstva.
Nagrajenci. 2005 je društvo na predloge svojih članov utemeljeno nagradilo pet slavistov:
Marca L. Greenberga, Mojco Luštrek, Francija Justa, Katjo Podbevšek, Vladko Tucovič, 2006
pa Ivo Potočnik, Darinko Ambrož, Irmo Kern Slapar in Urško Perenič. Za častnega člana je
občni zbor leta 2006 razglasil dr. Franceta Novaka. Državno nagrado za šolstvo je na predlog
predsednika SDS prejela Boža Krakar-Vogel.
Leta 2006 sem izbral nov računovodski servis, nisem pa bil uspešen pri navduševanju kolegov
za načrt jezikovnega in literarnega muzeja niti pri animiranju zaspalih sekcij. Društveno
finančno stanje je pozitivno, rezervirana sredstva pa nam omogočajo hitro izvedbo
publicističnih načrtov, ki ne utegnejo čakati na razplet razpisov za ministrske subvencije.
Občni zbor in novo vodstvo. Občni zbor, ki ga imamo po statutu enkrat na dve leti, sem
sklical na zadnjem kongresu in poskrbel za prenos vodstvenih pooblastil na nove organe. Med
svoje pomembnejše uspehe štejem izvolitev tržaškega univerzitetnega profesorja Mirana
Košute za novega predsednika. Prenos predsedništva iz Slovenije v "tujino" ima veliko
simbolno težo za doumetje skupnega slovenskega kulturnega prostora, za promocijo
slovenistike zunaj države in za preseganje mentalnih meja in plotov, ki usmerjajo v
getoizacijo nacionalne filologije. Uspešno sem porazdelil dosedanje zadolžitve na zanesljive
naslednike: tajništvo Mileni Milevi Blažić, Kroniko Matjažu Zaplotniku, spletne strani
Andreji Musar, Znanost mladini Aleksandru Bjelčeviču in Slovenščino v javnosti Marku
Stabeju.
Z društvom v preteklih dveh letih ni bilo malo dela. Bilo pa mi je v veselje in zadoščenje ter
res prijetna strokovna in stanovska izkušnja.
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