POROČILO O DELOVANJU SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA LJUBLJANA V LETU
2015
Po statutu SDLJ je mandat upravnega odbora in nadzornega odbora dve leti, vendar
je bil na občnem zboru 2014 mandat članom upravnega in nadzornega odbora
podaljšan za eno leto z željo, da bi v tem času poiskali novo vodstvo. Tako je bila na
občnem zboru 9. februarja 2015 za novo predsednico izvoljena dr. Vita Žerjal Pavlin,
v upravnem odboru pa so še Breda Bernetič Pal, prof., in Betka Pohlin, prof., vse
zaposlene na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, kjer je odslej tudi
sedež društva.
SDLJ je tudi letos sodelovalo pri ocenjevanju na regijskem nivoju za tekmovanje
Slovenščina ima dolg jezik. Člani ocenjevalne komisije so bili: Peter Planinc, prof.,
Martina Holešek, prof., Milena Černe, prof., in mag. Boštjan Miha Jambrek. Prav tako
smo konstruktivno sodelovali na sestankih zveze SDS.
S SDS kot soorganizator sodelujemo pri krajših triurnih izobraževanjih za slaviste o
aktualnih temah. Žal je bilo za prvo izobraževanje, načrtovano za 26. 3. 2015,
premalo prijav, drugo z naslovom Tesno branje, ki ga je vodila dr. Boža Krakar Vogel,
pa je bilo kljub zelo majhni udeležbi 9.4. 2015 izvedeno na Srednji medijski šoli
Ljubljana. Članom SDLJ smo ponudili plačilo kotizacije, a večjega zanimanja tudi to
ni sprožilo.
Na pobudo SDS smo na vse osnovne in srednje šole poslali dopis SDS s prošnjo, da
bi posredovali kontaktno osebo izmed slavistov, da bi lahko pošiljali obvestila in
druga poročila o dejavnosti. Odziv ni bil prav velik, kar kaže, da bomo člani tudi v
prihodnje tisti, ki bomo širili zavest o pomembnosti stanovskega združenja slavistov.
Ob 40-letnici ustanovitve zveze pokrajinskih društev pripravljamo pregled delovanja
našega društva in ob tem ugotavljamo nepopolnost arhiva, ki prehaja od predsednika
do predsednika in se na tej poti očitno izgublja.
Za drugo polovico leta načrtujemo več dejavnosti: ekskurzijo in kako srečanje z
literarnimi strokovnjaki in avtorji.
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