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ZAPISNIK SEJE RAZŠIRJENEGA UPRAVNEGA ODBORA
ZVEZE DRUŠTEV SDS
dne 23. junija 2006
Seja je potekala v petek, 23. junija 2006 v sejni sobi Filozofske fakultete v Ljubljani
(5. nadstropje desno) od 17.00 do 19. ure.
Prisotni člani UO (19): Miran Hladnik (predsednik), Marjana Lavrič (tajnica), Marija
Kraner (računovodkinja), Zoltan Jan (Slavistična knjižnica, Univerza v Novi Gorici,
nadzorni odbor SDS), Bojana Modrijančič-Reščič (SD Nova Gorica), Bojana Verdinek
(SD Koroške), Vlasta Jemec (SD Kranj), Marija Leskovar (SD Ljubljana), Blanka Bošnjak
(SD Maribor), Miran Korošec (SD Prekmurje in Prlekije), Miran Košuta (Univerza v
Trstu), Matjaž Zaplotnik (JiS), Andreja Žele (SR), Alenka Šivic-Dular, (Slovenski
slavistični komite), France Novak (Sekcija za leksiko in nadzorni odbor), Vlado Pirc
(Zavod za šolstvo, TCP).
Po uvodnem pozdravu je predsednik prisotne pozval, da po potrebi dopolnijo in
sprejmejo naslednji dnevni red:
1. Poročila o delovanju posameznih sekcij in pokrajinskih društev
2. Priprave na menjavo vodstva SDS
3. Cankarjevo tekmovanje
AD 1
Predsednik je poročal, da je trenutno v društvo včlanjenih 727 plačnikov, 808 pa jih
prejema društveno glasilo Kroniko.
MŠŠ je udeležencem seminarja mentorjev CT na Vrhniki 24. in 25. nov. in 2. dec. 2005
dodelilo 0,5 točke za napredovanje, udeležencem slovenskega slavističnega kongresa v
Lendavi 6.--8. okt. 2006 pa je podelilo eno točko.
Pokrajinski odbori in sekcije so (ali še bodo) poslali poročila po elektronski pošti in (so)
bodo dostopna na spletni strani društva. Alenka Šivic-Dular je poročala o mednarodnem
slavističnem kongresu, ki bo leta 2008 v Makedoniji. Doslej sta že bili dve zasedanji, in
sicer na Poljskem in v Srbiji, naslednje bo v Vidmu v drugi polovici septembra letos. Iz
Slovenije lahko sodeluje 9 referentov, pogoj je, da so doktorji znanosti, štirje referenti so
se prijavili z univerze v Mariboru. Vabi k sodelovanju.

France Novak je izrazil željo, da se na naslednji kongres uvrsti tudi leksikološka tema.
Predsednik je navzoče pozval, naj čim prej pošljejo predloge za imenovanje častnih
članov na kongresu v Zagrebu.
AD 2
Predsednik je predstavil kandidata za novega predsednika, Mirana Košuto, profesorja z
univerze v Trstu kot osrednjega predstavnika slovenistike na zahodni meji, kot pisatelja,
prevajalca ipd., ter Mileno Blažić, profesorico na pedagoški fakulteti v Ljubljani, kot
kandidatko za novo tajnico. Prisotni so se z izborom kandidatov, ki naj bi jih predsednik
v imenu UO SDS predlagal na kongresu v Zagrebu, strinjali kakor tudi s predlogom
glede lokacije naslednjega slavističnega kongresa, ki naj bi bil leta 2007 v Trstu. Tako bi
kongres kot osrednja prireditev društva še naprej povezoval slovensko zamejstvo z
osrednjo Slovenijo.
Ad 3
Vlado Pirc je pripravil načrt, kako poenostaviti in poceniti Cankarjevo tekmovanje, tako
da bi tekmovalci izbirali med testom in esejem: 70 % tekmovalcev bi pisalo samo test,
30 % tekmovalcev pa bi mentorji prijavili samo za esej in v enakem razmerju bi bila
razdeljena tudi priznanja. Spis bi na državni ravni ocenjevala samo ena žirija, kar bi
prispevalo k večji primerljivosti ocen, manjše število ocenjevalcev testov pa bi
omogočilo, da se to delo tudi spodobno honorira in tako prepreči amaterske napake.
V razpravi o predlogu je bilo slišati različna stališča (in tudi nekatere precej grenke
izkušnje z minulega tekmovanja, zlasti iz ljubljanske in koroške regije; preštevilne
ljubljanske tekmovalce bo nujno treba razdeliti v manjše obvladljive skupine). Festivalski
dodatek tekmovanju, ki ga je skrbno pripravil Klemen Lah, bo koordiniral kar predlagatelj
sam za poizkusno manjšo skupino udeležencev, ki jim ne gre za točke, bi pa želeli v
večji meri dati poleta svoji ustvarjalnosti. V poštev prideta zanje letos dve deli, Pijevo
življenje Yanna Martela in Osmi poverjenik Renata Baretića.
Večina prisotnih je podprla predlog Vlada Pirca, ki naj zato pripravi konkretne
spremembe pravilnika. Navzoči pa so oblikovali tudi delovno skupino, ki je iz predlogov,
ki so prispeli, do konca junija pripravila dokončni seznam del za vse štiri stopnje
tekmovanja v letu 2007 – objavljen bo na Slovlitu in v Kroniki 1. okt., tema bodo spomini
na otroštvo oziroma obravnava žanrov.
Zapisnik je napisala Marjana Lavrič 17. avg. 2006

