PROGRAM DELOVANJA SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA
LJUBLJANA ZA LETO 2013

1. Slavistično društvo Ljubljana bo tudi v letu 2013 delovalo v skladu s
Pravili slavističnega društva Ljubljana. Prizadevali si bomo uresničiti kar največ
ciljev, kot so zapisani v 4. in 5. členu Pravil.
2. Slavistično društvo Ljubljana je najštevilčnejše slavistično društvo v Zvezi
društev SDS. Po svojih močeh bomo pomagali pri delovanju Zveze, se
udeleževali sestankov in uresničevali naloge, ki bodo sprejete na Zvezi društev
SDS.
3. Tudi v letošnjem letu bomo izpeljali potrebne postopke za ohranitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu in je kot tako evidentirano pri
Ministrstvu za znanost, šolstvo, kulturo in šport Republike Slovenije.
4. V preteklih letih je predsedstvo društva uredilo kar nekaj popustov za
člane. V tem letu bomo poskusili povečati število založb in kulturnih ustanov,
ki bodo ponudile popuste za člane društva.
5. Društvo bo v začetku marca izpeljalo ocenjevanje prispelih izdelkov
osnovnošolcev in srednješolcev na regijski ravni. Kolikor bo potrebno in v
naših močeh, pa bomo pomagali organizatorjem tudi pri izvedbi državnega
tekmovanja. Tekmovanje naj bi postalo tradicionalno, zato bo potrebno v tem
letu začeti z izvedbo novega natečaja. Tako kot lani bo tudi v tem letu društvo
pripravljeno sodelovati.
6. Ogrodje spletne strani je postavljeno. Za letošnje leto načrtujemo, da bo
ta spletna stran polno zaživela. Potrebno jo bo popularizirati, da bi imeli kar
največ obiskov. Obiskovalci pa naj bi na njej našli čim več uporabnih
informacij. Stran naj bi bila tudi možnost za delovanje upokojenih članov
Slavističnega društva Ljubljana in možnost za predstavitev delovanja naših
članov na različnih ravneh družbenega delovanja. V zadnjem času pa se
oblikuje tudi skupina brezposelnih slavistov, ki bi lahko našla na društveni
spletni strani prostor ohranjanje stikov s stroko in kolegi.

7. Skbeti bo potrebno za osveženo bazo naslovov članov društva in urediti
pošiljanje številnih koristnih obvestil celotni bazi. Po prvih odzivih sodeč, je
bilo oblikovanje skupne baze lepo sprejeto. Zato bomo takšno obveščanje še
razširili in z njim nadaljevali.

Rdeča nit vsem zastavljenim ciljem v letošnjem letu naj bo povečevanje
sodelovanja in povezovanja med člani našega društva.

V Ljubljani, 21. 2. 2013

Peter Planinc
predsednik Slavističnega društva Ljubljana

