Program delovanja SDL za leto 2019

1. Slavistično društvo Ljubljana bo tudi v letu 2019 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. V društvu si bomo še naprej prizadevali, da bi ohranili število članov vsaj
na ravni leta 2018 (39 članov). Prizadevali si bomo, da bi se naši člani aktivno
vključili v delovanje društva.
Članarina za leto 2019 znaša še naprej 25,00 evra, za upokojene člane in
študente pa 12 evrov. Vsem lanskih članom pa tudi tistim, ki so to bili pred
leti, bomo o tem poslali e-dopis in jih po plačilu članarine istočasno s
poročilom o delu in programom za delo v 2019 povabili k sodelovanju po
klasični pošti. Prosili jih bomo, naj k včlanitvi spodbudijo še svoje službene
kolege in kolegice.
Poročilo in načrt SDL bosta objavljena tudi na spletni strani društva.
3. Sledili bomo razstavam, prireditvam, filmom ipd. s slovenistično vsebino in
povabili člane k skupinskemu ogledu. Vodstvo bo veselo pobud članov.
4. Podani so bili naslednji predlogi za program: enodnevna vodena strokovna
ekskurzija – Radovljica z okolico (Linhart, Vodnik, Zois), predviden datum je
sobota, 18. 5. 2019; voden ogled s kolesom po Vodnikovi Ljubljani, predviden
termin v avgustu; obisk Gledališkega muzeja – vodstvo po gledališki Ljubljani,
termin še ni predviden.
5. SDLJ bo tudi v letošnjem letu sodeloval pri izvedbi tekmovanja Slovenščina
ima dolg jezik. Na regijskem nivoju bomo ocenili prispele prispevke
osnovnošolcev in dijakov. V komisiji so profesorji Betka Pohlin, Vita Žerjal
Pavlin in Nika Oblak.

6. Ustanovitev nove sekcije SDS za Všeček za slovenščino je tudi priložnost za
popularizacijo tega tekmovanja. Člani SDL bodo preverili zainteresiranost
šolskih aktivov in drugih skupnosti (npr. v centrih za starejše občane ipd.) za
izvedbo tekmovanja zanje.
7. Tvorno bomo sodelovali s Slavističnim društvom Slovenije in se udeleževali
sej, na katere bomo vabljeni. SDS bo letos organizirala Slavistični kongres v
Novem mestu z ekskurzijo do Pulja, kar bo, upamo, spodbudilo zanimanje za
udeležbo, s tem pa modra tudi za včlanitev v društvo.
Podpiramo idejo o organizaciji naslednjega kongresa v Idriji ali Cerknem (ki
ima več prenočitvenih možnosti) in izražamo podporo idrijskim članicam pri
pripravi in organizaciji kongresa, če bo ta odločitev sprejeta. Glede pobude
predsednika SDS prof. Šeklija, da SDL poleg prostorov, prehrane, prenočitve
in spremljevalnega programa ter ekskurzije poda predloge tudi za vsebino,
menimo, da je ta novost dobrodošla, ker bo omogočila lokalnemu okolju, da
predlaga teme, ki jih slovenistični raziskovalci še niso dovolj raziskali,
omogoča pa to tudi kongresni nastop učiteljev praktikov, ki bi s tem lahko
pridobili 3 točke za napredovanje, saj je kongres mednarodna znanstvena
prireditev.
V Ljubljani, 21. 2. 2019

dr. Vita Žerjal Pavlin
predsednica Slavističnega društva Ljubljana

Sprejeto na rednem občnem zboru SD Ljubljana, 19. februarja 2018.

