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Letnik 7, št. 37

To pesmico malo / zapel bom za šalo / porednim učencem v pozdrav, / za vse razgrajače, ki trgajo hlače / in vedno počno, kar ni prav. / Ej buče nabrite, prefrigane, zvite, / naj sreča vas spremlja povsod, / saj pridni deležni so mnogo ljubezni, / porednim pa manjka dobrot. // Razgrajači, pretepači / so za vsako oslarijo, / kadar pa jih žalost tlači, / solze jih kot nas bolijo. // A ko nekoč jih pamet sreča, / bodo taki, kot bi radi, / malo dobri, malo slabi, / kot je pri ljudeh v navadi … (Frane Milčinski – Ježek: Preprosta ljubezen: Zbrane pesmi, Ljubljana: Založba Sanje, 1998, str. 134)

5. 1. 2003	Odmevi na Kroniko št. 36:
V Kroniki 15. 12. 2002 berem, da so v Franciji predpisali svoj uradni izraz za znamenje @ v spletnih naslovih. V Sloveniji tega nihče ne predpisuje (niti uradno niti neuradno), predlagati in morda priporočiti kaj ustreznejšega od “afne” pa se zdi smiselno. Stilistična zaznamovanost tega žargonizma (izhajajočega iz nižjega pogovornega jezika) je očitno tako močna, da nelagodje ob njegovi rabi v številnih, tudi javnih govornih položajih (npr. na radiu) niti po več letih ne popušča. Pred kratkim sem izvedel, da oblika omenjenega znamenja marsikoga spominja na polžjo hišico in mu zato pravijo “polžek”. [Ta izraz veselo uporabljajo Italijani. – Kronist] Tudi ta je povezan z živalskim svetom, vendar ni stilistično obremenjen oziroma bi utegnil biti marsikomu celo simpatičen. Tole sporočilo bom poslal na uredništvo Radia Slovenija (in še kam), seveda pa ni treba čakati na to, kdaj se bodo za predlog ogreli oni, vsakdo lahko takoj poskusi sam. Ko boste prvič komu sporočali svoj spletni naslov, torej mirno, kakor samoumevno recite npr.: “Mojca – pika – Novak – polžek – guest – pika – arnes – pika – si ...” Podobno nelagodje je čutiti pri besedi “lojtra” v navodilih za rabo prenosnih telefonov – pravzaprav ni jasno, zakaj znamenju # ne bi mogli reči kar “višaj”, kakor smo se vsi naučili že v osnovni šoli. Ta predlog bo romal k direktorjem Mobitela, Siola, Vege idr., bralcem Kronike pa spet ni treba čakati na njihov morebitni odziv. Al' bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve ... – Janez Dular
Predsednik Slavističnega društva Slovenije, obubožan, zadnje čase pa celo shujšan, želi spomniti vse člane na svojo prednovoletno obljubo, ki jo namerava dosledno uresničiti: kdor po prejemu položnice ne bo poravnal članarine, bo v skladu z društvenimi pravili brez milosti črtan iz evidence članov, pa tudi Kronike ne bo več prejemal (in bo živel v večni temi, dodaja kronist). Za kolege, ki jim ni vseeno za lastno strokovno rast, znesek članarine presežejo članske ugodnosti (popusti pri naročnini strokovnih revij, pri kotizacijah za seminarje, večje možnosti za napredovanje v nazive in plačilne razrede …).                                                                                                                    
 “Zoltan, ker si tako skrben kronist, da si celo v Družini zasledil članek o meni, in ker v istem časopisu 24. 11. 2002 nisi opazil mojega slavnostnega nagovora dijakom in staršem na akademiji v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani ob zavetniku ustanove (13. 11. 2002), ti bistveni del, v katerem sem podal svojo zaskrbljenost za položaj slovenščine v Evropski zvezi, pošiljam v vednost, obenem pa izkoriščam priložnost, da ti čestitam k ponovni izvolitvi za državnega svetnika in tebi in tvojim želim blagoslovljene božične praznike ter veliko dela in zadovoljstva v novem letu.” – Janko Moder
	Vesela sem, da je dilema o (ne)primernosti knjige Berte Bojetu Filio ni doma za tekmovanje za Cankarjevo priznanje naletela tudi na odziv predsednika Slavističnega društva, dr. Marka Jesenška. Ob tem, da učiteljem slovenščine, ki s(m)o baje “prestrašeni zaskrbljenci”, dobrohotno pojasni stanje duha v slovenski literaturi, je očitno, da živimo v času, ki ni naklonjen lepemu, svetlemu in pozitivnemu, pač pa iskanju anomalij v družbi in odkrivanju patoloških posebnežev. Pa naj bo tako, če že mora biti – tudi pri izboru literature za mladino, ki je resda vajena vsega hudega, a vendarle se ji ni še povsem ohladila žeja po idealih. Prav zato, ker je tema letošnjega tekmovanja drugačnosti, bi pričakovala več spoštovanja te “vrednote” tudi v odnosu do tistih, ki drugače mislijo, a vseeno po svojih močeh naredijo vse potrebno in jim še na misel ne pride, da bi “se ne šli več”. – Valentina Kobal
Izbor letošnjih leposlovnih del tekmovanja za Cankarjevo priznanje je očitno razvnel premnoge. Tudi neka gneva polna mama je svoji osnovnošolki prepovedala sodelovanje, potem ko je “na hitro prelistala” roman Janje Vidmar Princeska z napako. Prim. Družinino prilogo Naša družina, december 2002, str. 4; januar 2003, str. 4.
Med e-valovanjem od kronista k stavcu so se obudili že prekriti znaki za sičnike in šumevce ter popačili imena na novo diplomiranih kolegic in kolegov. Upam, da smo vsi razbrali prava imena, prizadetim pa se opravičujemo v upanju, da jim nismo skalili zasluženega veselja ob velikem uspehu. Tako je, če se računalniki pomenkujejo med seboj brez nadzora.
5. 1. 2003	Pogrešani kolegi. Pošta nam je tokrat vrnila Kroniko št. 36, ki smo jo skušali poslati Sonji Horvat in Polonci Tomac. Kdor ju pozna, naj ju opozori ali nam sporoči njuna naslova.
5. 1. 2003	Tisk 36. številke Kronike: 78.204,00 SIT, poštnina: 69.619,78 SIT.
NOVE POKLICNE KOLEGICE IN KOLEGI
Na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so v februarskem roku diplomirale: Anita Abram, Judita Babnik, Maja Gole, Katjuša Knez, Alenka Kolšek, Darja Melinc, Kristina Mlakar Pučnik, Renata Nose in Ksenija Štrancar.
Na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru so od 18. 11. 2002 do 18. 2. 2003 diplomirali: David Bedrač, Marinka Jerič, Vanja Klančnik, Olga Kožel, Suzana Kramberger, Maja Lutar, Nataša Očko, Bernarda Rožman, Polona Starič, Anita Vodišek, Brigita Zavec, Sonja Erjavec, Vanja Kolmanič, Lavra Bukšek, Katja Stampfer, Jernejka Šeligo, Boris Brezovac in Ines Potočnik.
Poleg iskrenih čestitk in voščil za kar najuspešnejšo poklicno pot vsem tudi prisrčno vabilo,
da se nam pridružijo tisti, ki še niso člani in članice Slavističnega društva Slovenije.
Repek lanskega leta
4. 12. 2002	Za redne profesorje Univerze v Ljubljani so bili razglašeni tudi tile člani SD: dr. Aleksandra Derganc, dr. Vladimir Kralj in dr. Janez Vrečko. Iskrene čestitke! Prim. Vestnik Univerze v Ljubljani 2002, št. 9, str. 13–14.
16. 12. 2002	V Dnevniku (str. 3) je Mateja Grant poročala o predlogu univerzitetnega programa dodiplomskega, enopredmetnega študija slovenistike nepedagoške smeri, ki ga je za Politehniko Nova Gorica z dr. Matjažem Kmeclom, dr. Brankom Marušičem in tridesetimi bodočimi sodelavci pripravil dr. Zoltan Jan. 
16. 12. 2002	Oktobra je izšla prva številka revije Slovstvena folkloristika, ki želi “širiti strokovno obzorje, gojiti slovensko zavest in utrjevati človeške vezi”, kot je na predstavitvi povedala njena glavna in odgovorna urednica, dr. Marija Stanonik. Škoda, da revije nismo mogli prelistati. Prim. Šolski razgledi 8. 2. 2003, str. 1.
17. 12. 2002	Založba Sanje je ponatisnila Bartolov Al Araf s spremno študijo častnega člana SD, akad. dr. Borisa Paternuja, ki je pripravil tudi izdajo Bartolovih Tržaških humoresk in tako osvetlil malo znano stran pisateljevega ustvarjanja. Predstavitev v Društvu slovenskih pisateljev je bila 24. februarja. Naročila: Založba Sanje, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana, tel./faks 01 561 23 03, e-naslov: narocila@sanje.si, info@sanje.si
17. 12. 2002	Delček kvantitativnega jezikoslovja, ki je podlaga, da je danes mogoča 80-odstotna zanesljivost računalniških prevodov, je v Delu (str. 8) predstavil član SD dr. Primož Jakopin. Z Mileno Hajnšek Holz je že leta 1996 pripravil odzadnji slovar, zdaj pa dela pogostnostnega na podlagi korpusa treh milijonov besed. Po študiju matematike, med katerim ga je očarala numerična matematika, tako da se je igračkal z računalniškim izdelovanjem vzorčkov čipk, se je podredil modrosti, da jabolko ne pade daleč od drevesa, in združil svoje matematično znanje s čutom za jezik, ki so mu ga podarili starši Gitica in Franc Jakopin.
17. 12. 2002	Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je Silva Kastelic uspešno zagovarjala magistrsko nalogo Metaforična kompetenca pri srednješolcih. Iskrene čestitke za pomemben uspeh!
18. 12. 2002	Članom Lektorskega društva Slovenije je predaval častni član SD, akad. dr. Jože Toporišič, ki jim je spregovoril o položaju slovenskega jezika pred vstopom v Evropsko zvezo.
19. 12. 2002	V Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani je častni član SD, akad. dr. Jako Kos, glavni urednik Enciklopedije Slovenije, predstavil zadnji, 16. zvezek te publikacije, pri kateri so sodelovali številni člani SD, še več pa je tistih, katerih delo je tako pomembno, da ga upošteva ta osrednja slovenska referenčna publikacija.
19. 12. 2002	Na anketo med udeleženci letošnjega mednarodnega simpozija Obdobja je odgovorilo 25 udeležencev, vendar ne vsi na čisto vsa vprašanja. Eden med njimi je moral biti hudo jezen, ker je povsod dal negativno oceno, sicer pa je bila ocena splošnega vtisa v 76 % odlično in v preostalih 12 % prav dobro, ocena strokovnosti simpozija v 57 % odlično in v 35 % prav dobro, priprave na simpozij in organizacija sama so bile ocenjene odlično v 87 %, mapo je ocenilo odlično 67 % udeležencev. Manjše število simpozijcev je zelo pohvalno ocenilo tudi spremne prireditve: družabni večer v Društvu slovenskih pisateljev, ogled filma, ekskurzijo in bivanje v hotelu. Pohvalili so odlično organizacijo in izvedbo, lepe aranžmaje in dvorane, okusno hrano, gostoljubno organizacijo, dobro pripravljenost, zanimive teme, metodološko svobodo in prijetno vzdušje med udeleženci. Pogrešali so dodatnih informacij o Ljubljani, kataloge strokovnih publikacij, naročilnice na revije, natančne naslove prireditev, večjih črk pri natisnjenih povzetkih. Potreben bi bil večji odmev v javnosti, anketa bi bila lahko zasnovana kot zbiranje predlogov za naslednji simpozij, potrebna bi bila selekcija prispevkov in več časa za nastop.
20. 12. 2002	Slovenščina v evropski kakofoniji: “V Bruslju bomo na politični ravni govorili slovensko, na delovni pa angleško, francosko ali nemško. Trenutno ima Evropska unija 15 držav članic, a le 11 uradnih jezikov (irščina je npr. le pogodbeni, ne pa uradni jezik). S 1. majem 2004 bo 25 držav članic, uradnih jezikov pa 20. Za zagotavljanje priznanega položaja slovenščine bi potrebovali vsaj 135 prevajalcev in tolmačev.” Prim. Delo 20. 12. 2002, str. 9.
20. 12. 2002	Seja upravnega odbora Zveze društev Slavistično društvo Slovenije v sejni sobi Filozofske fakultete v Ljubljani, ki jo je vodil predsednik SD, dr. Marko Jesenšek. Na njej so s šopkom in prisrčnimi besedami najprej počastili častno članico SD, dr. Bredo Pogorelec,  ki jo je na predlog SD in slavističnega oddelka predsednik RS odlikoval s srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije. Dogovorjeno:
Koordinator Tekmovanja za Cankarjevo priznanje, prof. Vlado Pirc, je vodil razpravo o odstotnem razmerju med nalogami objektivnega tipa in esejem ter o organizacijski problematiki (pre)obsežnega tekmovanja.
	Članarina SDS za leto 2003 bo znašala 3600 SIT. Članarina se do konca februarja nakazuje na račune pokrajinskih društev, od 1. marca naprej pa na račun ZD SDS.
Slavistično društvo Slovenije
     Aškerčeva 2, p. p. 580, 1001 Ljubljana

Vabilo k sodelovanju na Slovenskem slavističnem kongresu
Bled, 2.–4. 10. 2003

Na letošnjem Slovenskem slavističnem kongresu ob že uveljavljenih šestih 45-minutnih plenarnih predavanjih, izbranih kongresnih omizjih ter predstavitvah novih slovenističnih in slavističnih knjig poskušam uvesti 20-minutna predavanja, vezana na najbolj aktualna vprašanja poučevanja slovenščine v osnovni in srednji šoli. Tematiko določa zelo širok naslov Pouk slovenščine v osnovni in srednji šoli. Rok za prijavo je do 25. 4. 2003.

Prijavijo se lahko učitelji slovenščine na osnovnih in srednjih šolah. Prijava mora vsebovati (1) ime in priimek predavatelja, (2) domači naslov, (3) naslov šole, (4) naslov referata in (5) deset- do dvajsetvrstični povzetek referata. 

Referati bodo objavljeni v blejskem zborniku, ki bo izšel pred kongresom; obsegajo lahko največ eno avtorsko polo (vključno s sinopsisom, povzetkom in opombami), pri pripravi besedila za tisk pa je treba upoštevati navodila Slovenskega pravopisa. Referate je treba poslati najpozneje do 30. 5. 2003 na naslov Marko Jesenšek, Pedagoška fakulteta 160, 2000 Maribor ali po e-pošti marko.jesensek@uni-mb.si.

Vabim vse kolegice in kolege, ki želijo nastopiti na blejskem kongresu, da se prijavijo.

		                                                                               Predsednik Slavističnega društva Slovenije
                                                                                                                         izr. prof. dr. Marko Jesenšek                                                                                                                                     

	Potem ko je dr. Tomaž Sajovic, dosedanji glavni urednik revije Jezik in slovstvo, predstavil razloge za poletni kolektivni odstop uredništva revije, UO soglasno imenuje novo uredništvo: glavni urednik je dr. Marko Stabej, urednica za področje književnosti dr. Silvija Borovnik, urednica za področje didaktike dr. Boža Krakar Vogel, za področje jezikoslovja dr. Vojko Gorjanc.

Predsednica SD Jesenice, prof. Meta Rešek, seznani člane UO s težavami, na katere je doslej naletela pri pripravah prihodnjega Slovenskega slavističnega kongresa, ki bo oktobra 2003 na Bledu. Predsednik in drugi dosedanji organizatorji izrekajo prepričanje, da se bodo trenutno težavne finančne razmere do jeseni precej omilile. Program kongresa 2003: osrednja tema: Perspektive slovenščine ob vstopu v EU (šest plenarnih predavanj); simpozijski del: Marja Boršnik; okrogli mizi o problematiki učiteljevanja v osnovni in srednji šoli; predstavitve novih slavističnih publikacij. Organizator slavističnega kongresa 2004 bo najverjetneje SD Novo mesto.
	Zbirka Slavistična knjižnica, ki sta jo oživila SD in Založba Rokus in v kateri naj bi izšla vsaj dva knjižna naslova letno, trenutno miruje. SD izpolnjuje svoje soustanoviteljske pogodbene obveznosti, mora pa počakati na razplet dogajanja pri soustanovitelju.
	Zaradi nekaterih kritik izbora dela Berte Bojetu Filio ni doma za IV. stopnjo Tekmovanja za Cankarjevo priznanje bosta v začetku januarja v Ljubljani (8. 1., dr. Helga Glušič) in v Mariboru (14. 1., dr. Silvija Borovnik) potekali dodatni predavanji o pomenskih razsežnostih tega dela. Namenjeni sta mentorjem pa tudi zainteresiranim dijakom.
	Upravni odbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije dovoli Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ponatis del Franceta Bezlaja, objavljenih v publikacijah SD.
Upravni odbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije pooblašča dr. Alenko Šivic-Dular za podpisnico dokumentov, povezanih z organizacijo in izvedbo Mednarodnega slavističnega kongresa v Ljubljani.
Seja se je končala ob 17.45, zaključila pa s tradicionalnim klepetom pri Mraku, kjer so nostalgično (oj, mladost ti moja, kam odšla si) nazdravili prihajajočemu letu. – Andrej Bartol, tajnik Slavističnega društva Slovenije
18. 12. 2002	V Slovenskem gledališkem muzeju so predstavili 40-minutni videoportret častnega člana SD, akad. Dušana Moravca. Prim. Delo 20. 12. 2002, str. 9.
20. 12. 2002	Danes je TV SLO 1 predvajala zgovoren TV portret častnega člana SD Janka Modra.
21. 12. 2002	V članku Slovenščina pred vstopom v evroslovenščino (Delo, str. 7) je Valentina Plahuta opisala delo prevajalcev zakonodaje EU, sodelovanje Monike Kalin Golob in nastajanje slovarja Evroterm, ki lajša prelivanje “evroangleščine v evroslovenščino”.
21. 12. 2002	V spomin na 23. december 1600, ko so v Ljubljani zažgali več tisoč protestantskih knjig (osem voz), so slovenske založbe (oziroma tisto, kar je od njih ostalo) brezplačno delile današnje nekurantno blago, preležane knjige iz svojih neprodanih zalog. Prim. Delo 21. 12. 2002, str. 28.
22. 12. 2002	Na filofaksu je živa ludnica! “Spoštovani g. Zoltan Jan, prosimo Vas, da objavite spodnje vrstice v Kroniki. Študentje slovenistike in slavistike smo namreč ogorčeni, ker ni obvestil na oglasni deski oddelka oziroma novih oddelkov. Velikokrat sploh ne piše, da je predavatelj odsoten in vsi zaman čakamo na predavanja, izpite ali govorilne ure. Najhuje je, če si absolvent in ne stanuješ v Ljubljani, ker zaman hodiš na faks. In potem vsak posebej hodimo spraševat na tajništvo in paramo živce obema tajnicama. Rešitev je v današnji informacijski dobi preprosta, le v tajništvo je treba sporočiti, da poskrbijo za obvestilo na oglasni deski. Tudi študentje imamo nekaj pravic in zaslužimo nekaj obzirnosti ob vse dražjih vozovnicah! Zdaj, po razdružitvi starega slavističnega oddelka, čakamo in čakamo in čakamo in upamo, da bosta nova predstojnika naredila nekaj reda.”
23. 12. 2002	 Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani je pripravil tradicionalno srečanje lektorjev slovenščine na tujih univerzah. Dopoldne so se deloholiki najprej izobraževali in naučili uporabljati bazo slovenskih jezikovnih besedil Fide (delavnico sta vodila Simon Krek in dr. Marko Stabej), nato so imeli kratek sestanek in hitro tekli v Vilo Podrožnik, kjer jih je sprejel novi šolski minister dr. Slavko Gaber. Kdor je za tem premogel še kaj moči, jih je potrošil na večernem družabnem srečanju v gostišču Casa del Papa (in se požvižgal na slovenska poimenovanja).
23. 12. 2002	V pogovoru za Delo (str. 1, 3) je novi minister za šolstvo, znanost in šport, dr. Slavko Gaber, med drugim izjavil tudi naslednje: Učenci morajo razumeti, da v šoli ne more biti le lahko in lepo. Obljublja tudi izboljšanje in povečanje obsega podiplomskega študija, povečanje sredstev za financiranje visokega in višjega šolstva, tretjo univerzo, integralno financiranje univerz, povečanje deleža dijakov v gimnazijskih programih, ki naj bi jih obiskovalo 40 odstotkov srednješolcev.
23. 12. 2002	V letošnji 2. številki revije Primerjalna književnost Janko Kos objavlja razpravo Uvod v historično-tipološko sistematiko literarnega razvoja; Brane Senegačnik – Stranski liki v Sofoklovih tragedijah, Alenka Jovanovski – Novoveška estetika in mistika; Marijan Dović pa Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti. Jelka Kernev Štrajn je prevedla intervju s profesorjem dr. Wolfgangom Iserjem. Alenka Koron je pripravila prispevek Prostor za refleksijo historične pripovedi. Razdelek Kronika prinaša poročilo Marijana Dovića o VIII. mednarodnem kongresu IGEL; Matjaž Zaplotnik piše o simpoziju Kako pisati literarno zgodovino danes, Marijan Dović poroča o dejavnosti društva SDPK v letih 1998–2002. Povzetki na e-naslovu: http://w ww.zrc-sazu.si/sdpk/PKrevija/2002-2.htm.
24. 12. 2002	V predprazničnem tednu je članica SD, prof. Fedora Ferluga Petronio z videmske univerze v tržaškem krožku Mitteleuropa predavala o etimološkem izvoru poimenovanj božičnih praznikov. Prim. Primorski dnevnik 24. 12. 2002, str. 23.
24. 12. 2002	Ob napovedi, da bodo Avstrijci v Domžalah zgradili zasebno kliniko z okrog 200 zaposlenimi, ki računa predvsem na paciente iz Avstrije, je Edvard Velkovrh opozoril, kakšno obremenitev za okolje slovenskega jezika predstavlja takšna namera. Tudi če ne upoštevamo napisov in sporazumevanja znotraj klinike, je povsem jasno, da bo v Domžalah vsak dan na stotine tujcev, ki se ne bodo sporazumevali v slovenščini. In dodal je vzdih, zakaj še vedno nimamo zakona o slovenščini. Prim. Delo 24. 12. 2002, str. 5.
24. 12. 2002	Z uspešnim zagovorom teze Jezikoslovna načela gradnje računalniških besedilnih zbirk strokovnih jezikov je Vojko Gorjanc postal doktor znanosti s področja jezikoslovja. Iskrene čestitke za pomemben uspeh!
25. 12. 2002	Mariborska založba Litera je izdala monografijo dr. Janeza Vrečka Med antiko in avantgardo, o kateri je v reviji Literatura (št. 137/138, str. 257–259) Goran Dekleva zapisal: “V luči Vrečkovih analiz se zdi, da temeljne poteze in ključna vprašanja našega časa pravzaprav izraščajo že iz obdobja zgodnje grške antike, ko je Evropo usodno zaznamoval izstop iz ciklično percipirane časovne dimenzije [...] v območje zgodovine.”
27. 12. 2002	V 87. letu starosti se je izteklo življenje častnega člana SD, akad. dr. Tineta Logarja. Bogata poklicna pot, na kateri je vztrajal kljub Golem otoku in prisilnemu “družbenokoristnemu” delu v bosanskih rudnikih, je neločljivo povezana z razvojem slovenističnih ved, obzorja njegovih učencev pa bi bila ožja, če nam ne bi stal ob strani s svojim znanjem in zgledom akademika v najžlatnejšem pomenu besede. “Svojim učencem se je razdajal s prijazno naklonjenostjo in skrbjo za strokovno rast in osebno srečo. Med nami ni bilo velikih besed, zato pa toliko močnejše medčloveške vezi,” je med drugim zapisala dr. Vera Smole. Prim. Delo 4. 2. 2003, str. 7.
U T R I N K I
***
Častni član SD, akad. dr. Tine Logar, v svojih nastopih ni nikoli omalovaževal dela kolegov. Svoje drugačne poglede je znal podati spoštljivo, a prepričljivo. Ko je npr. ugotovil, da študentje tretjega letnika, kljub uspešno opravljenemu izpitu, nimajo pojma o stari cerkveni slovanščini, ni nič rekel na rovaš svojih kolegov, še manj študentov, ampak je jedrnato povzel, kar je bilo treba vedeti, da si razumel njegovo snov. 
***
Na predstavitvi učbenika za slovenski jezik v usmerjenem izobraževanju v Sežani 1990, ki jo je vodil njegov sin, je sodeloval kot avtor poglavja o narečjih. Ko so svoja poglavja predstavili tudi drugi soavtorji in je bila na vrsti debata, se je opravičil in postavil le eno vprašanje: Kako je mogoče, da imajo maturanti zdaj, ko je toliko jezikovnega pouka, neprimerno manj osnovnega jezikovnega znanja kot tedaj, ko je on hodil na zakotno podeželsko gimnazijo in o slovnici na vsej višji gimnaziji niso slišali ničesar?
***
Ko je moral Tone Pretnar na diplomskem izpitu analizirati Brižinske spomenike, je profesorica zahtevala, da v odlomku najde tudi aorist. Tone trdi, da ga ni, profesorica, da je. Po daljšem pa da je, pa da ga ni, profesorica besno izpuli kandidatu besedilo in ga pomoli do tedaj modro molčečemu članu komisije Tinetu Logarju pod nos: “Poglej, kaj pravi!” Profesor pa mirno: “Saj ga res ni.” In bilo je vse tiho, izpit pa opravljen.
27. 12. 2002	Kako na izviren način praznovati srečanje z abrahamom, je pokazala generacija žirovških sošolcev (letnik 1952), ki je izdala zbornik avtorskih prispevkov Ciciban postane Abraham (6. zvezek Knjižnice Žirovski občasnik), ki mu je priložen “žirovski filmski kolaž” Andreja Mlakarja na zgoščenki Spominjam se. Članica SD Milka Bokal (rojena Stanonik) je v svojem prispevku Ubogo revše: ževale bogu (Iz splošnega na krajevno žirovsko jezikovno bogastvo) med drugim zapisala: “Otroci smo ne samo sadovi davnine naših prednikov, duševnih globin svojih staršev, ampak tudi plodovi okolja, duhovnega in stvarnega sveta, v katerem smo živeli. In plod zmeraj kaže na svoje prvo bistvo.” 
27. 12. 2002	V predprazničnih dneh je izšla tudi letošnja četrta, zaključna številka petdesetega letnika Slavistične revije, ki je tako po dolgih letih nadoknadila zamudo pri izhajanju. Ob 13. Mednarodnem slavističnem kongresu, ki bo avgusta 2003 v Ljubljani, je uredništvo pripravilo “tematsko številko, posvečeno premislekom najnovejšega dogajanja v slovanskih književnostih, v tem okviru tudi slovenskega leposlovja”, je v predstavitvi med drugim zapisal urednik za literarne vede Marko Juvan. Objavljajo: Miha Javornik, Bożena Witosz, Elżabieta Dąbrovska, Peter Zajc, Sava Damjanov, Đurđa  Strsoglavec, Irma M. Plajnšek, Nataša Bavec in Aleksandra Schuller. Tomo Korošec, odgovorni urednik, je prispeval nekrolog Francu Jakopinu, Franc Zadravec pa Jožetu Pogačniku.
28. 12. 2002	V začetku decembra je kot 9. zvezek Zbirke Lipnik v samozaložbi izšel izbor poezij Jožeta Lipnika Lepo zaradi tebe je živeti, v katerem zvenijo pretežno ljubezenske pesmi, vendar odsevajo tudi dogodki iz kronike naših dni.
29. 12. 2002	E-dolg času. Vabilu uredništva Dialogov, da prispeva svoj dnevnik, se je predsednik SD, dr. Marko Jesenšek, odzval tako, da je v številki 11/12 (str. 103–120) objavil odlomke iz svojega elektronskega dopisovanja s kronistom, referenti in sodelavci na Slovenskem slavističnem kongresu v Mariboru, avtorji prispevkov za 18. zvezek zbirke Zora. Na koncu se sprašuje, če je e-tok zavesti o zakonu o slovenskem jeziku sploh mogoč in doda nekaj vprašanj o nesojeni mariborski filozofski fakulteti, ki se ne more preleviti iz pedagoške fakultete. Ker e-dopisovalci navadno nimajo dlake na jeziku in klikajo brez prevelikih zavor avtocenzure, je slika živobarvna in poredno razigrana.
30. 12. 2002	“Nekega dne / bo vsak dan / kot praznik: / vsak bo veselo / posadil drevo, / vsak bo stisnil / otroka v naročje, / prav vsak bo vsakomur / pogledal v oči / in videl vse dobro, / kar svet gor drži.” Iz druge pesniške zbirke Alferije Bržan Ud kapca du murja, s katero je pospremila voščila za mlado leto. Knjigo, v kateri zapisom v istrskem narečju sledijo prevodi v knjižno slovenščino in italijanščino, je uredila Jasna Čebron, izdala pa knjigarna Libris v Kopru.

Novo leto, nova sreča.
5. 1. 2003	Siemensu se ni zdelo vredno, da bi Pošti Slovenije v slovenščini napisal ponudbo za prodajo sortirnega stroja, ki je vreden 15 milijonov evrov. Tako nam ni treba ugibati, v katerem jeziku bodo napisana navodila za uporabo, kako se bodo slovenski delavci sporazumevali z inštruktorji itd. Pa to ne moti večjega dela slovenske javnosti, ki protestira kvečjemu zato, ker naj bi bil posel sklenjen brez javnega razpisa. Prim. NeDelo 5. 1. 2003, str. 3.
6. 1. 2003	Pred petdesetimi leti (1952) so odprli prenovljeni Kolovrat, nekoč znamenito ljubljansko gostilno, v kateri so se sestajali penati. V Slovenskem poročevalcu 7. 1. 1952 je opisan obred sprejemanja novih članov druščine, v kateri so bili tudi številni literati od Župančiča do Vidmarja. Kandidate – galeriste – so sprejemali na pusta, dogajanje je vodilo “žarénje”, ki je funkcijo cesarja (zadnji je bil to Juš Kozak) opravljalo eno leto. Ohranjena je tudi njihova himna, zapuščino pa je nekoč obdelal tudi dr. Tone Pretnar. V svinčenih časih so ohranili njihovo zapuščino in jo uporabili pri opremi, danes, ko odloča le denar, pa je ta kulturna dediščina v razsulu. Prim. NeDelo 12. 1. 2003, str. 21.
6. 1. 2003	Za svete tri kralje se je avtor odločil podariti v brezplačno rabo Praktični spisovnik iz leta 2002 (6. izdaja). Dostopen je na e-naslovu http://www.ijs.si/lit/spisovn.html-l2.
6. 1. 2003	Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (Metelkova  6, 1000 Ljubljana) je z letom 2003 pridobil koncesijo Ministrstva za pravosodje za dajanje brezplačne pravne pomoči. Če potrebujete njihovo pomoč, jih pokličite na tel. 01 540 19 14 in se naročite. Svetujejo tudi po elektronski pošti pic@pic.si. Področja svetovanja: nevladne organizacije, človekove pravice, mirno reševanje sporov. 
7. 1. 2003	V januarski številki Maturat&ka je Janja Perko, ki je sicer nismo našli na seznamu članov SD, predstavila novosti na letošnji maturi iz slovenščine in podkrepila naše goreče želje, da letošnji eseji ne bi bili zgolj banalni odgovori na posamezne točke navodil.
8. 1. 2003	Novost iz zbirke Slovarji, ki jo izdaja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: petjezični Planinski terminološki slovar. Med 3615 iztočnicami se lahko poučite tudi, čemu se v slovenskih gorah (nad 1000 metrov nadmorske višine, kjer je vse dovoljeno) reče cug na jajca, fajtati se, jeba, drkanje, triper, mojstranške veverice itd. Gorenjci so menda prizadeti, ker naj bi bili njihovi tovrstni izrazi bolj skromno ekscerpirani. Prim. Delo 28. 1. 2003, str. 9; 3. 2. 2003 (Književni listi, str. 12). Naročila: Založba ZRC, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 470 64 74, e-naslov: zalozba@zrc-sazu.si.
8. 1. 2003	Slaviste in sloveniste se mi zdi potrebno opozoriti na decembrski izid dveh knjig, izredno pomembnih za širjenje slavističnih in slovenističnih obzorij, čeprav so za njun izid zaslužni izven slavističnih oz. slovenističnih krogov. Prva je prevod (žal samo dveh osrednjih poglavij) dela znamenitega ruskega jezikoslovca in mitologa Vladimira N. Toporova Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Izvirnik je izšel leta 1998. Dragocen je tudi nadvse izčrpen in pregledno zasnovan seznam literature, ki obsega kar 46 strani. Prevod knjige je oskrbel in izdal Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Druga knjiga je nekoliko predelana disertacija mlade pravne zgodovinarke in primerjalne jezikoslovke Katje Škrubej s Katedre za pravno zgodovino Pravne fakultete v Ljubljani, ki ima naslov “Ritus gentis” Slovanov v vzhodnih Alpah in podnaslov Model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva (prim. Kroniko št. 30, 15. 11. 2001, str. 5). Rekonstrukcija temelji na sledovih, ki jih je davna ureditev prednikov Slovencev pustila v besedišču slovenskega jezika in v toponimiji vzhodnih Alp. Glavni vir za rekonstrukcijo so avtorici Brižinski spomeniki, poleg njih pa tudi mlajši viri, kot so besedila iz rokopisnega obdobja slovenskega jezika, dela slovenskih protestantov, najstarejši večjezični slovarji, besedila v starocerkvenoslovanskem jeziku, hrvaška pravnozgodovinska besedila, narečno in lastnoimensko gradivo. Hipoteze o pravno relevantnih inštitutih se je avtorica namenila oblikovati tako, da bi bilo mogoče za obravnavani čas in prostor opisati verjetnost njihovega obstoja. Zato je za analizo izbrala takšno izrazje, ki je nastalo v kontinuiranem slovanskem jezikovnem razvoju in je bilo zapisano v najstarejših virih v slovenskem jeziku. Gre za naslednje pravno relevantne izraze: a) iz Brižinskih spomenikov: zakon, zakonik, (ob)last(nik), prjo imeti – zoprnik, soditi – soden (sodba, sodnik), gospod, vera – vernik – veren; b) iz rokopisnega obdobja: veča – zavečati se, obet, odvetnica, svet, priseči – prisega, pričati – priča, držati – država, dežela (držela); c) iz besedil 16. stol.: obiskanje. Avtorica med svojimi predhodniki omenja J. Kelemino, M. Dolenca, S. Vilfana in I. Wiehl. Knjigo je pospremil na pot eden njenih somentorjev, prof. dr. Radovan Katičić. – Silvo Torkar
9. 1. 2003	Sestala se je Delovna skupina za področje jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike, ki jo kot delovno telo pri Odboru državnega zbora za kulturo, šolstvo, znanost in šport vodi prof. dr. Breda Pogorelec. Pogovarjali so se o pripravah na posvetovanje z delovnim naslovom Slovenski jezik – okoliščine in praksa, ki naj bi bilo v državnem zboru. Rezultat posvetovanja naj ne bi bil le zbornik prispevkov, marveč politični dokument.      O obravnaval naj bi ga Odbor državnega zbora za kulturo, šolstvo, znanost in šport, ki mu komisija že tako pripada in svetuje. Prim. Delo 10. 1. 2003, str. 8. Pripis pisca Kronike: Očitno še en uspel poskus za odlaganje in prelaganje začetka reševanja žgočih vprašanj javne rabe slovenščine, ki jo skuša urediti zakon o slovenščini.
10. 1. 2003	Oddelek za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani je pripravil javno predstavitev predloga dodiplomskega enopredmetnega nepedagoškega študijskega programa slovenistika (t. i. “novogoriška slovenistika”), ki je nastal na Politehniki Nova Gorica in ga je s sodelovanjem dr. Matjaža Kmecla, dr. Branka Marušiča in tridesetih bodočih sodelavcev pripravil dr. Zoltan Jan. Projekcije z računalnikom so bile sicer nečitljive, vzdušje pa konstruktivno. Zaradi prostorske stiske je moral pogovor potekati v predavalnici med/namesto seminarja Mirana Hladnika. Morda bo novi program omilil prostorsko krizo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vsekakor pa je njegova največja zasluga to, da so program slovenistike pričeli pripravljati tudi na koprski humanistiki, ki ga v prvotnih programskih načrtih ni imela. Prim. Delo 14. 1. 2003, str. 8.
12. 1. 2003	V intervjuju ob izidu zaključnega zvezka Enciklopedije Slovenije je častni član SD, akad. dr. Janko Kos, med drugim izjavil tudi: “Močno me skrbijo stališča nekaterih slovenistov, ki bi pravzaprav morali biti najbolj vestni, delavni, vztrajni in enotni zagovorniki pravih odnosov do urejenega slovenskega jezika na vseh ravneh. Razpuščenost stališč je razvidna glede urada za slovenščino, eni so za, drugi so proti …” Prim. Družina 13. 1. 2003, str. 10.
13. 1. 2003	Začela se je 9. zimska šola slovenskega jezika, ki jo pripravlja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik in se je letos udeležuje 40 tečajnikov z vseh koncev sveta. Prim. NeDelo 26. 1. 2003, str. 22.
14. 1. 2003	V Goriškem muzeju (Grad Kromberk blizu Nove Gorice) je dr. Zoltan Jan predaval o Goriški in poznavanju slovenske književnosti pri Italijanih. Prim. Primorski dnevnik 14. 1. 2003, str. 6.
15. 1. 2003	Na današnji seji je Odbor državnega zbora za kulturo, šolstvo, znanost in šport pripravil novo različico Zakona o splošni in poklicni maturi. Večina stvari, ki zanima nas, smrtnike, ki si vsakdanji kruh služimo v potu svojega obraza, je prihranjena za izvedbene akte. Te sprejema Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki bi naše tožbe lahko uslišalo, (praviloma) pa jih ne. Evforija ob predlogu za ustanovitev primorske univerze zaenkrat ne ogroža novogoriške slovenistike.
Slavistično društvo Slovenije
     Aškerčeva 2, p. p. 580, 1001 Ljubljana


Razpis za nagrade Slavističnega društva Slovenije za leto 2003

Slavistično društvo Slovenije objavlja Razpis za nagrade Slavističnega društva Slovenije za leto 2003.

Podeljene bodo največ štiri nagrade, in sicer za (1) zelo uspešno poučevanje slovenskega jezika in književnosti v osnovni ali srednji šoli, (2) zelo uspešno delo v Slavističnem društvu Slovenije ali pokrajinskih društvih, (3) za zelo uspešen do- ali podiplomski študij slovenščine doma ali v zamejstvu.

Prijave na razpis, ki morajo vsebovati natančno utemeljitev predloga, je treba poslati do 30. maja 2003 na naslov Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom Nagrada Slavističnega društva Slovenije.

Rezultati bodo znani 30 dni po končanem razpisu; nagrade bodo podeljene na blejskem kongresu 2. 10. 2003.

                                                                                                      Predsednik Slavističnega društva Slovenije
                                                                                                                 izr. prof. dr. Marko Jesenšek 
15. 1. 2003	Slovensko društvo za primerjalno književnost je v Mali dvorani ZRC SAZU pripravilo prvo društveno prireditev v novem letu. Okroglo mizo o Steinerjevi Smrti tragedije je pripravil in vodil Vid Snoj, poleg njega so sodelovali še Janko Kos, Lado Kralj in Gorazd Kocijančič. 
16. 1. 2002	SD Prekmurja in Prlekije je lani pripravilo, izdalo in predstavilo zbornik Stolpnica na brazdah, v katerem je predstavljeno več kot dvajset pomurskih izobražencev mlajše generacije in njihovo umetniško ali stro-kovno delo (v sodelovanju z Edicijami revije Separatio). – Štefan Kardoš, predsednik SD Prekmurja in Prlekije
16. 1. 2002	Še ta mesec bo SD Prekmurja in Prlekije odprlo domačo spletno stran, ki jo bo urejala Gabriela Zver. Na njej bo med drugim objavljen intervju Ostanite divji v srcu s Ferijem Lainščkom o vprašanju drugačnosti v njegovem romanu Namesto koga roža cveti (tematika letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje na III. stopnji). Naslov domače strani: http://www2.arnes.si/~ssmsle8. – Štefan Kardoš, predsednik SD Prekmurja in Prlekije
20. 1. 2003	Ko je novinar Mladine povprašal na Uradu Vlade RS za slovenski jezik, zakaj ničesar ne storijo za jezikovno podobo prevodov besedil igranih filmov na videokasetah DVD prenosnikih, naj bi dobil odgovor, da je urad kadrovsko prešibak, da bi uspel poseči na vsa področja, kjer se pojavlja jezikovna malomarnost in grobo kršenje pravil. S pojasnilom se je strinjal, saj naj bi celo na svoji spletni strani imeli napisano Urad za “slovensk” jezik. Seveda je v naslednji številki predstojnik Urada Vlade RS za slovenski jezik dr. Janez Dular pojasnil nesporazume. Urad sploh nima spletne strani, tisto, ob kar se je spotaknil novinar, pa je le pregled uradov Vlade na njeni spletni strani. Prim. Mladina 20. 1. 2003, str. 12; 27. 1. 2003, str. 4.
20. 1. 2003	Med razčlenjevanjem krize v slovenskem založništvu je članica SD Marta Kocjan Barle opozorila, da je podjetniška smer na vodstvene položaje pripeljala plehvodstvo (ljudi iz Ilirije in Metalke) pa tudi pravnike čevljarje (“Knjiga je čevelj!”). Delo 20. 1. 2003 (Književni listi, str. 4).
20. 1. 2003	V Delovi glosi Kaj je z (veliko) družbo (str. 4) je Igor Grdina privlekel na dan misel Maximiliana Ernesta Gumplowicza iz 19. stoletja, da imamo pripadniki iste države skupen le denar, davke, potne liste in vreme.
22. 1. 2003	Jaka �eleznikar je na e-naslovu http://www.parasite-pogacar.si/P74/ in http://www.jaka.org postavil Asciidarij – interaktivno jezikovno delo, ki omogoča so-pisanje besedil, kar sproža različne, logično  povezane animacije, vizualne in zvočne dogodke. Delo 20. 1. 2003 (Književni listi, str. 6).
23. 1. 2003	SD Prekmurja in Prlekije je uresničilo pomemben del svojega obsežnega programa, ko je pripravilo svojo domačo stran na spletu. Glavna urednica domače strani bo Gabriela Zver. Na podlagi gradiva, ki ga bodo zbirali in sproti obnavljali na domači strani, bodo sčasoma izdelali bazo podatkov, dostopno vsem članom društva. Po potrebi bodo izdajali tudi razne (interne ali celo eksterne) publikacije (zbirke pisnih nalog objektivnega tipa, zbirke priprav, priročnike o pomurskem slovstvu, npr. kratke vsebine literarnih del pomurskih avtorjev ipd.). Naslov: http://www2.arnes.si/~ssmsle8. Pripis pisca Kronike: Upamo, da se bo izcimilo kaj podobnega tistemu, kar učenci že dolgo s pridom uporabljajo pri pripravi plonkcev, referatov, esejev …
23. 1. 2003	Založba ZRC in Zgodovinski inštitut Milka Kosa sta pripravila predstavitev prvih dveh knjig v novi zbirki Thesaurus memoriae. Darja Mihelič objavlja tretji zvezek Piranske notarske knjige (1289-1292), France Baraga pa (na podlagi gradiva Boža Otorepca) Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/1 (Listine 1246–1255). Urednik nove zbirke je dr. Dušan Kos. Prim. Primorski dnevnik 24. 1. 2003, str. 6.
23. 1. 2003	Novičarski strežnik slovlit@ijs.si se je levil od konca decembra do danes. Mark Martinec je novičarski program zdaj usposobil in Slovlit je spet odprt za novice in debato. – Miran Hladnik
23. 1. 2003		Pozdravljeni! Zanima me, če in kje bi se dalo dobiti posnetke drame Ujetniki svobode in Kopitove drame Oh, očka, ubogi očka, mama te je obesila v omaro in meni je tako hudo ... Za vse informacije na e-naslov rok.burja@lek.si se že  vnaprej zahvaljujem! Lep pozdrav – Rok Burja
23. 1. 2003	Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je Petra Kodre uspešno zagovarjala magistrsko nalogo Osmrtinca kot besedilna vrsta med slovstveno folkloro in literaturo. Iskrene čestitke za pomemben uspeh!
25. 1. 2003	V svojem vsakoletnem poročilu o učnem uspehu v slovenskih srednji šolah je Tomaž Kranjc ugotovil, da se je po popravnih izpitih delež pozitivno ocenjenih dijakov ustalil pri 92 odstotkih (pred popravci je uspeh 78-odstoten). 71 odstotkov ponavljalcev je uspešnih, okrog 1500 učencev srednjih šol (3,4 odstotka) se izpiše. Prim. Šolski razgledi 25. 1. 2003, str. 3.
25. 1. 2003	Na otvoritvi Trstenjakovih dnevov je spregovorila tudi prorektorica Univerze v Mariboru, častna članica SD, dr. Zinka Zorko. Prim. Delo 25. 1. 2003, str. 6.
27. 1. 2003	Medpredmetna povezava je v našem šolstvu največkrat le črka na kurikularnem papirju. Filozofi smo se letos odločili, da bomo povezovanje predmetov vzeli zares. Odločitvi so sledila dejanja. (Da ne bi kdo mislil, kako filozofi zgolj plavamo v miselnih meglicah, ne, tudi spreminjamo svet v spomin na pokojnega Marxa, pa čeprav samo v medpredmetnih povezavah.) V lanski FNM, filozofski reviji za učitelje, dijake in študente je izšla obsežna rubrika o etičnih in epistemoloških idejah Alamuta in nekaj manj Zločina in kazni. Ker je rubrika namenjena širšemu krogu bralstva kot običajno, smo Andreju Adamu (Alamut), Antoniji Verovnik (Moralna vprašanja v Alamutu, Nietzschejeva filozofija in Alamut), Janezu Vodičarju (Relativizem in odgovornost) in Jožetu Ručigaju (Med Dostojevskim in Nietzschejem) zaukazali pisati v jasnem in tudi laikom razumljivem jeziku, ne pa v naši filozofščini. Sodelujočemu slovlitjanu nismo nič ukazovali, kot gost je imel pri razglabljanju o Alamutu in slovenskem  nacionalnem interesu popolno svobodo. Če koga zanima, mi lahko pošlje svoj e-naslov (Alenka.Hladnik@gu est.arnes.si), pa mu izdam, kako priti do primerka revije FNM. Morda pa ga odkrije tudi v Konzorciju. Drugo dejanje. Neutrudni kolega Andrej Adam z ruške gimnazije po pisanju prispevka ni odnehal in je prijavil inovacijski projekt Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja na temo Etični in epistemološki problemi v Alamutu. Ne boste verjeli, uspel je, skopuška država je razvezala mošnjo. Tekmovanje bo 12. aprila v Rušah. Namenjeno le gimnazijskim učiteljem in učiteljicam: prijavite se, če imate med svojimi dijaki knjigo- in filoljubce, ki radi pišejo. Vse informacije dobite na naslovu Andrej.Adam@guest.arnes.si. Tretje dejanje: Po šolskih hodnikih se slišijo govorice, češ da zgoraj omenjena komisija ne bo dovolila, da bi dijaki na letošnji maturi kaj razpredali o filozofiji. Ali bodo dobili kazenske točke za filozofsko analizo slavne povedi “Nič ni resnično, vse je dovoljeno”? No, zdaj si razbijam glavo s paradoksom: kako naj pišejo o etičnih problemih, če se jih ne smejo lotiti (tudi) filozofsko. Joj, bo tudi naša revolucija le mrtva črka na kurikularnem papirju? Bomo potrebovali kakšnega šolskega �ižka, da nam bo psihoanalitsko razložil, kje smo kiksnili v revolucionarnem zanosu prenašanja besed v dejanja? – Alenka Hladnik
28. 1. 2003	Vsaj v radijski oddaji Studio ob 17. so se spotaknili ob aroganco, s katero dr. Ivan Svetlik zavrača vsakršen, še tako utemeljen strokovni pomislek o predvideni prekuciji poklicnega izobraževanja, kjer ne bodo imeli več predmeta slovenščina, pač pa le sporazumevanje v slovenščini. V oddaji o položaju humanističnih predmetov v poklicnem izobraževanju je sodeloval tudi častni član SD, akad. dr. Janko Kos, ki je kot predstavnik sveta za splošno izobraževanje opozoril, da se s takšnim konceptom uvaja socialna diferenciacija in kratijo temeljne pravice do vedenja o tistem, kar predstavlja podstat naših narodnih in državljanskih pravic. Prim. Delo 28. 1. 2003, str. 24.
28. 1. 2003	V članku Unebouzetje (Delo) je predstojnik Urada Vlade RS za slovenski jezik dr. Janez Dular vzel v bran radijske napovedovalce, ki jih je zaradi v naslovu parafrazirane izgovorjave kritiziral bralec S. A. 
28. 1. 2003	V današnjem Delu (str. 9) pojasnjujejo, zakaj naj bi tri do štirikrat cenejša mehka izdaja Slovenskega pravopisa 2001 zmehčala kupce: pri tem ponatisu nihče ne bo prejel nagrade, izjemo bodo napravili le pri zunanjih sodelavcih in dr. Jožetu Toporišiču, ki je do zdaj še niso dobili. Čez kakšen dan (31. 1. 2003, str. 8) je dr. Janez Dular  pojasnil, da sam kot sodelavec in član uredniškega odbora ni sprejel ponujene nagrade v višini 450.000 SIT bruto, zaradi “uzurpatorskih in neresničnih navedb” na naslovnici. Nato se je razvila polemika med dr. Janez Dular  in predstojnikom Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU dr. Otom Lutharjem. Prim. Delo 27. 2. 2003, str. 9; 6. 3. 2003, str. 8.
29. 1. 2003	Te dni je v dvainosemdesetem letu preminil dr. Boris Grabnar, dolgoletni predavatelj na AGRFT in profesor na FSNP, ki se je posvečal tudi proučevanju televizije, retoriki in futurologiji, preizkušal pa se je tudi na leposlovnem področju. Prim. Delo 29. 1. 2003, str. 27; 5. 2. 2003, str. 4.
31. 1. 2003	V Primorskem dnevniku (str. 12) je Tatjana Rojc objavila obsežno poročilo o Književnih študijah častnega člana SD, akad. dr. Borisa Paternuja, ki so izšle lani in prinašajo razprave, nastale v desetletju 1990–1999. Naročila: Gyrus, Streliška 1 A, 1000 Ljubljana, tel. 01 234 78 07, faks 01 234 78 06.
Slavistično društvo Slovenije
    Aškerčeva 2, p. p. 580, 1001 Ljubljana

Razpis za objavo monografije v zbirki Slavistična knjižnica za leto 2004

Slavistično društvo Slovenije objavlja Razpis za objavo monografije v zbirki Slavistična knjižnica, ki jo izdaja z založbo Rokus. 
Pogoji za prijavo:
– rokopis monografije in dve recenziji,
– prijavijo se lahko člani Slavističnega društva Slovenije,
– monografija je lahko s področja slovenskega jezikoslovja ali literarne zgodovine, 
– obsega lahko največ 20 avtorskih pol,
– napisana mora biti v slovenskem jeziku,
– izšla bo do konca leta 2004.
Prijavo na razpis z rokopisom monografije (disketa in izpis na papirju) in dvema recenzijama je treba poslati do 30. junija 2003 na naslov Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom Razpis za objavo monografije. 
Prispele prijave bo pregledala komisija, ki jo je določil Upravni odbor Slavističnega društva Slovenije. Rezultati bodo znani 45 dni po končanem razpisu.
                                                                                                  Predsednik Slavističnega društva Slovenije
                                                                                                            izr. prof. dr. Marko Jesenšek                                  
1. 2. 2003	Naše društvo, ki se uradno imenuje Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, ima zdaj transakcijski račun št. 02083-0018125980. Stari žiro račun je ukinjen. Ker našemu dragemu stanovskemu društvu vsi navdušeno nakazujemo članarino, darove in druge prostovoljne prispevke, se novo številko računa velja naučiti na izust.
2. 2. 2003	Ob čajankah, ki jih istočasno prirejajo v devetih splošnoizobraževalnih knjižnicah, je pri založbi Educy nastal priročnik Tilke Jamnik Kdor bere, ki ponuja zamisli za razvijanje bralne kulture mladih bralcev. Prim. Primorski dnevnik 4. 2. 2003, str. 23.
3. 2. 2003	V tržaškem Društvu slovenskih izobražencev sta častna članica SD Marija Pirjevec in urednica Marija Mercina predstavili zbornik o pesnici Ljubki Šorli Pogovori srca, nekaj dni pred tem pa je Tatjana Rojc objavila obsežno poročilo o tej publikaciji. Poleg že omenjenih etap popotovanja (Kronika št. 36, 8. 11. 2002, str. 5) so menda gostovali tudi v Idriji. Prim. Primorski dnevnik 1. 2. 2003, str. 12; 5. 2. 2003, str. 4)
3. 2. 2003	Sklicujem izredno dopisno sejo občnega zbora Slovenskega društva za primerjalno književnost,  ki bo potekala od 5. do 12. februarja 2003. Edina točka dnevnega reda je sprejem Pravilnika o izdajanju in urejanju revije Primerjalna književnost. Obrazložitev: Ministrstvo za kulturo nam je v začetku tega leta zavrnilo vlogo za  vpis revije Primerjalna književnost v razvid medijev, češ da nimamo pravilnika o njenem izdajanju in urejanju. Če  tega ne sprejmemo do 15. februarja 2003, bo subvencioniranje naše revije zelo verjetno ukinjeno. Zato je izvršni  odbor nemudoma pripravil predlog pravilnika in ga daje v postopek sprejemanja občnemu zboru društva. Odločil  sem se, da skličem dopisno sejo občnega zbora, in vas vabim, da se je udeležite. – Marko Juvan, predsednik SDPK
3. 2. 2003	Vse tiste, ki jih je ljubezen do slovenskega jezika in želja po spoznavanju svojega domačega jezika – narečja – pripeljala v prostore OŠ Majšperk, je dr. Zinka Zorko popeljala do spoznanj, kam segajo korenine jezika, ki nam je s svojo majhnostjo in pestrostjo v ponos, kje črpa moč in lepoto izražanja, kje se približuje in kje oddaljuje od slovenskega knjižnega jezika. Večer, za katerega bi si lahko izposodili misel iz Fausta “trenutek, kako si vendar lep, postoj!”, je bil darilo dr. Zinke Zorko ob slovenskem kulturnem prazniku.  Njene besede: “Res smo Slovenci včasih pred tujci sklonili glavo, saj smo si jo le tako rešili, hrbtenice pa nam niso zlomili,” nam bodo dale moč, da bomo stali pokonci tudi takrat, ko nam bodo drugi dopovedovali, da glave ne potrebujemo. Iskrena hvala! – Danica Lorber
4. 2. 2003	Poskusnega zunanjega preverjanja znanja iz slovenščine se je udeležilo 20.200 učencev osmih razredov na 430 osnovnih šolah, poleg tega pa še 1214 učencev devetih razredov na 26 devetletkah. Prim. Delo 5. 12. 2002, str. 4.
4. 2. 2003	Izšel je zbornik Prešeren – kultura – Evropa, ki ga je uredil Jože Faganel, prinaša pa prispevke s simpozija SAZU ob 200. obletnici pesnikovega rojstva, na katerem je sodelovalo 15 domačih in 7 tujih strokovnjakov. Prim. Delo 4. 2. 2003, str. 8; 7. 3. 2003, str. 12.
5. 2. 2002	Iščemo študenta 4. letnika, ki bi želel po diplomi študirati nemško književnost (za naziv M.A.).  Obstaja možnost, da bi vpisal prvo leto v Salzburgu (http://www.bgsu.edu/departments/greal/AYA-Salzburg.html),  drugo pa v Bowling Greenu v Ohiu, s pomočjo štipendije v višini 6500 $. Če se ne bi potegoval za naziv magistra,  pa bi lahko odpotoval v Bowling Green kot gost in tam delal za revijo Slovene Studies 15 ur tedensko. Interesenti  naj se za več informacij povežejo s profesorjem Timom Pogačarjem (pogacar@bgnet.bgsu.edu). 
5. 2. 2002	Vabimo na znanstveno konferenco Prva svetovna vojna v literaturi in kulturi zahodnih in južnih  Slovanov. Konferenca bo v Moskvi in je posvečena 90. obletnici začetka prve svetovne vojne. Datum: 25.–26. november. Delovni jeziki so vsi slovanski jeziki. Članki bodo objavljeni. Do 15. marca je treba prijaviti temo, do 1. maja  pa izvlečke prispevkov (do 3 strani). Prijave pošljite na naslov Julije Sozine (juliasozina@mail.ru).
5. 2. 2002	Izšla je nova knjiga Mihe Jensterleta Samomor iz zasede. Razen vladajoči kasti je skoraj vsem  Slovencem že postalo jasno, da “predstavniki ljudstva” ne predstavljajo ljudstva. Naši trenutni voditelji aktivno  prezirajo javno mnenje in zdravo pamet ljudstva, brezobzirno postavljajoč interes svojih “donatorjev” pred dobrobit ljudstva oziroma na škodo ljudstva. V sistemu, kjer “rola” le “big money”, je večina državljanov Slovenije že  prezrtih v “nevidnost”. V prednaročilu lahko knjigo naročite po elektronski pošti: cmense@volja.net. Cena knjige (222 strani) je 2000 SIT + poštnina. – Miha Jensterle
5. 2. 2002	Analiza minulega vpisa na ljubljansko slovenistiko. Na spletnih straneh univerze (www.uni-lj.si) se nahaja analiza letošnjega vpisa. V primerjavi s prejšnjimi leti, ko je bilo razpisanih 80 mest dvopredmetne slovenščine, jih je bilo v letu 2002 na voljo 60. Ustrezno manjše je bilo zato število prijav (84) in razpoložljiva mesta so bila zapolnjena brez omejitve že s prvo željo. Srednješolski uspeh vpisanih je nekaj nižji (76,5) kot prejšnja leta (79). Oddelek investira v enopredmetni študij slovenščine. Teh mest je bilo razpisanih 60 (prejšnja leta 40). Zanimanja je bilo malenkost več od mest. Tudi tu omejitve ni bilo in sprejetih je bilo 61 študentov. Čeprav je bil minimum pri tistih, ki so ta študij napisali na 2. ali 3. mesto, precej nižji kot lani (lani 85, letos 61), se profil študentov glede na uspešnost v srednji šoli ni spremenil: dosegli so povprečno 64 točk. Vsako leto več je na enopredmetni slovenščini takih, ki so najprej hoteli študirati kaj drugega, pa jim je tam spodletelo (21 %). Še vedno sta enopredmetna in dvopredmetna slovenščina ženski študij (fantov samo 6–8 %). Med skupaj 98 (D) in 91 (E) vpisanimi v 1. letnik je skoraj tretjina ponavljavcev. Za izredni študij slovenščine ni bilo veliko zanimanja (5 študentov na D in E skupaj), zato bi veljalo visoke razpisne številke uskladiti. Srednješolski uspeh teh študentov je vsako leto nižji (63 oz. 48 točk); ponavljanja je 50 % ali več, tako da je skupno število vpisanih v 1. letnik 17. Opazen je upad zanimanja za enopredmetno primerjalno književnost, ki je manj ženski študij (25 % fantov), srednješolski uspeh brucov se je popravil na 67 točk, ponavljavcev je dobra četrtina. Več je bilo zanimanja za dvopredmetni študij komparativistike, tako da so bila mesta zapolnjena že s prvo željo, vendar je to prineslo tudi upad stremljivih študentov (srednješolski uspeh brucov je z lanskih 89 točk padel na 78). Skupaj je v 1. letniku primerjalne književnosti vpisano 32 (E) in 70 (D) študentov, število izrednih pa je zanemarljivo. – Miran Hladnik. – Pripis pisca Kronike: Tudi France Kidrič in Ivan Prijatelj pa Koruza in še kdo so najprej vpisali in mislili študirati vse kaj drugega kot slavistiko, Ocvirk pa se je po prvih Ramovševih predavanjih mislil s slavistike izpisati.
5. 2. 2003	V oddaji Izostritve (TV Koper ob 18.) sta člana SD, akad. Ciril Zlobec in Miran Košuta, profesor slovenske književnosti na univerzi v Trstu, spregovorila o narodnostni identiteti, katere podstat so še vedno jezikovna in kulturna individualnost ter ohranjanje etničnega ozemlja. Prim. Primorski dnevnik 5. 2. 2003, str. 4.
6. 2. 2003	Študentska založba je kot 27. zvezek zbirke Claritas izdala znanstveno monografijo Matije Ogrina Literarno vrednotenje na Slovenskem : od Frana Levstika do Izidorja Cankarja. Matija Ogrin je literarni zgodovinar, zaposlen na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, kjer je tudi nastala objavljena raziskava, ki obravnava literarnovednostno problematiko od nastopa prvega pomembnejšega slovenskega kritika po Čopu, Franu Levstiku, do moderne in prve svetovne vojne, to je do Izidorja Cankarja. Vsako poglavje knjige prikaže po enega izrazitejših slovenskih literarnih kritikov in literarnoestetskih mislecev. Avtorjev pogled je torej usmerjen k recepciji literarnih del pri vodilnih kritikih tedanjega časa. Avtorju iskrene čestitke in prijazno vabilo med člane Slavističnega društva Slovenije. Cena: 5900 SIT. Naročila: Študentska založba, Beethovnova 9, 1000 Ljubljana, tel. 01 246 84 80, e-naslov: www.studentskazalozba.si. Prim. Delo 6. 2. 2003, str. 8.
6. 2. 2003	Nagrajenec Slavističnega društva Slovenije Klemen Lah je izdal delo Literarno-sociološka analiza čitank za 5. razred, katerega ogrodje je nastalo med njegovim magistrskim študijem. Prim. Delo 6. 2. 2003, str. 8.
7. 2. 2003	V Delu je dr. Marko Stabej obdelal “generičnost moškega slovničnega spola, torej to, da lahko z večino poimenovanj moškega slovničnega spola zajamemo tudi ženske osebke, obratno pa ne”, kar je spodbudilo odziv Sreča Dragoša in Irene Šumi. Prim. Delo 15. 2. 2003 (Sobotna priloga, str. 30).
IZPOSOJENO BREZ POBOTNICE 
***
Ni dvoma: velike ideje imajo čas čakati. Problem je le v tem, da ga mi nimamo.
Igor Grdina, Delo, 17. 2. 2003, str. 6                                                                                                                                   
7. 2. 2003	V Semiču poteka Lavrinov dan. Janko Lavrin, profesor na univerzi v Nottinghamu, kjer deluje lektorat slovenščine tudi po njegovo zaslugi, je govoril 36 jezikov, svojo bogato življenjsko pot pa je opisal v avtobiografiji Med osem in osemdesetimi. SAZU je pred kratkim izdala njegovo korespondenco z Antonom Slodnjakom (prim. Kronika št. 35, 15. 10. 2002, str. 81). Umrl je 99 let star. Prim. Delo 18. 1. 2003, str. 6.
7. 2. 2003	V Tržaški knjigarni so pred dnevi predstavili dva knjižna prevoda Kosovelove poezije v italijanščino, ki ju je pripravila naša prijateljica Jolka Milič. O obeh knjigah Moja pesem in Kons (v vsaki je po 126 pesmi v prevodu in izvirniku, 51 je prvič objavljenih) je spregovorila tudi častna članica SD Marija Pirjevec, ki je prispevala uvodni esej. Ponovitev v Državni knjižnici v Gorici je 19. februarja vodila Lojzka Bratuž, Jolka Milič pa je tedaj razkrila, da je istočasno izšla še ena izdaja Kosovela, pa tudi v prvi številki tržaškega četrtletnika Almanacco del Ramo d'oro je predstavljen obširen izbor slovenske literature. Knjigi bodo prodajali v vseh knjigarnah znane italijanske založbe Feltrinelli, razmeroma veliko pozornosti pa jima je namenil tudi italijanski tisk: tržaški dnevnik Il Piccolo je poročal 16. 2. 20003, videmski Messaggero Veneto pa jima je 19. t. m. namenil celo stran. Ob novih knjižnih prevodih so se v drugačni zasedbi pogovarjali tudi v Društveni gostilni na Kontovelu. Prim. Primorski dnevnik 7. 2. 2003, str. 8; Novi glas 13. 2. 2003, str. 7; 27. 2. 2003, str. 7; Primorski dnevnik 7. 2. 2003, str. 8.
7. 2. 2003	V obsežnem predprazničnem intervjuju s Petrom Kolškom je častni član SD, dr. Matjaž Kmecl, med drugim povedal: “Vse, kar je bilo v Ljubljani velikega – razen ministrstev –, je praktično “sezidal” Janez Zemljarič. Je bila hala Tivoli, je bil Cankarjev dom kot osrednja slovenska kulturna hiša, je bil za področje zdravstva Klinični center. V vseh teh poosamosvojitvenih letih nismo spravili enega podobnega projekta skupaj, čeprav smo samostojni, suvereni – razen tiste velike jame ob Aškerčevi cesti, ki že deset let zeva za nacionalno knjižnico, in pa čvekanje o tem, da hočemo biti družba znanja. Samo to! Za ta del smo družba hipokrizije, velika. Nimamo vizij, nimamo sredotežnih nacionalnih projektov, ki jih potrebujemo za policentrični razvoj Slovenije.” Celoten prispevek je objavljen tudi na spletnem naslovu http://www.delo.si/full.php?lev_0=1&lev_1=4&a_id=15858. Prim. Delo 7. 2. 2003 (Sobotna priloga, str. 4–6). Dr. Matjaž Kmecl je bil tudi osrednji govornik na Prešernovi proslavi v Piranu, kjer je med drugim kot primer naše kulturne ravni omenil poslanca, ki je med razpravo v parlamentu povedal povsem neduhovito in žaljivo pesmico o ritkah. 
8. 2. 2002	Kulturni praznik. Zavidljiv je napredek, ki smo ga dosegli na področju kulture. Včasih smo jamrali, da traja zanimanje za kulturo le en dan, danes vzdihujemo, da traja od 3. decembra do 8. februarja, namesto da bi se raztezalo vsaj od “slovenskega kulturnega praznika” do “veselega dne slovenske kulture”, kar je Zlatko Šugman na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku povedal takole: “Letošnji dan kulture smo rahlo nategnili: začel se je z vašim rojstvom, mojster Prešeren, tretjega decembra, in bo trajal vse do jutri, osmega februarja, ko se bomo vsi skupaj veselili vaše smrti. […] Letošnja jesen je bila še posebej vesela, smo se po trgatvi zabavali na predsedniških volitvah […] cela dva meseca pred vašim rojstvom.” In če je včasih spoznanje “Kranjec moj mu osle kaže” veljalo le za Kranjce, velja danes za vse Slovence.
8. 2. 2002	Še preden je letošnji Prešernov nagrajenec Zlatko Šugman nagovoril pesnika, je v reviji Ognjišče (št. 2, str. 1) isto storila tudi častna članica SD Berta Golob: “Pred kratkim je veljal Krst kot obvezno branje srednješolcev (a mogoče zdaj ne več) in temu je sledil obvezni esej. Naj Ti potožim: o tisti zadevi tam okrog slapa Savice brhka srednješolska esejistka ni razumela popolnoma nič. Kaj vse da si navlekel skupaj iz krščanske ropotarnice! Res te danes skoraj živ krst ne more več razumeti. Zadoščalo bi, če bi pesnil o rožicah in vincu, ne pa o nekakšnem vzvišenem žrtvovanju. Ni mi kazalo drugega, kot da mladenki – ni take je mladenke, kot naše je krvi dekle – napišem predpisani esej, a je bil zelo slabo ocenjen. Ni čudno, saj njen vsevedni učitelj ni napisal še nobenega eseja, jaz pa dotlej tudi ne.”  Prim. Ognjišče 2003, št. 2, str. 81. O kulturi je pisala tudi v Družini (2. 2. 2003, str. 28), pogosto pa jo vabijo tudi kot predavateljico na različne konce Slovenije.
8. 2. 2003	Prešerna poznamo vsi. Prešernovih zvočnih knjig pa ne. Zato je prav, da vsakdo izve, da Prešernove Poezije lahko poslušamo – ne le beremo – v interpretaciji vrhunskih domačih in tujih igralcev: v slovenščini, angleščini in nemščini. Založba Sanje je poleg prestižnih zvočnih izdaj Prešernovih Poezij na zgoščenki poskrbela tudi za cenovno zelo dostopno izdajo na kasetah. Medij zvočne knjige omogoča, da lahko Poezijam prisluhnemo doma, med šolsko uro književnosti ali na poti v avtomobilu, in je sodoben način spoznavanja in sprejemanja poezije in proze. Najboljši domači in tuji igralci (Stane Sever, Polde Bibič, Pavle Ravnohrib, Veronika Drolc, Boris Kralj, Aleš Valič, Vanessa Redgrave, Katrin Cartlidge, Simon Callow, Marjana Lipovšek, Angelika Maria Škoda, Blixa Bargeld) bodo vsakogar  prepričali, da Prešernove pesmi niso le suhoparnost šolskih klopi, ampak brezčasna poezija, ki se lahko meri z največjimi evropskimi lirikami. “Preprosto nisem mogel izključiti cd-playerja. Obsedel sem, popolnoma prevzet, dokler se zgoščenka ni iztekla. Z vsako recitacijo je moje čudenje pesmim naraščalo,” je povedal John Gulliver (Velika Britanija). Dodatna pojasnila in naročila: Založba Sanje, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana, tel./faks 01 561 23 03, e-naslov: narocila@sanje.si, info@sanje.si.
9. 2. 2003	V današnji Družini (str. 15) je v rubriki za Boljši jezik izšel stoti prispevek častnega člana SD Janeza Gradišnika. Naslovil ga je Eni jezik gladijo, drugi kvarijo in nam nehote postavil vprašanje, med katere sodi vsakdo med nami.
9. 2. 2003	Letošnja prva številka Sodobnosti prinaša tudi prispevek Barbare Lenarčič Uzakoniti polpismenost ali opismenjevati (str. 11–16), v katerem razmišlja o današnjem položaju lektorjev, ki morajo lektorirati besedila celo besednim umetnikom. “Zaradi dela, ki ga opravljajo, in načina, kako to počno, so lektorji namreč po tihem razglašeni za edine pismene državljane Slovenije, če sklepamo po kritikah, pa še ti ne vsi. […] Si sploh moremo predstavljati, da bi bila dela naših nekdanjih pisateljev lektorirana? To bi bil kljub mnogim izrazom, ki so jih uporabljali, pa jih danes ne uporabljamo več ali jih celo preganjamo, popoln nesmisel in žalitev za tiste, ki so ljubili in negovali svoj jezik, saj bi jih tako razglasili za polpismene pisune in pokazali omalovaževanje njihove narodne zavesti, ki je neločljivo povezana z jezikom, v katerem so ustvarjali in ga sooblikovali. Kaj koristi sloves dobrega pisca, če je pridobljen s pomočjo nekoga drugega? Kako dolgo more kdo odpirati usta, ne da bi občinstvo ugotovilo, da namesto njega poje nekdo drug?” Spomnila nas je tudi, da  “pismenost ni znanje slovnice”.
10. 2. 2003	Predstavili so nov komplet zvezkov temeljne zbirke slovenske literature Klasiki, za katero po novem (potem ko sta se ji odrekli založbi DZS in Obzorja) skrbi mariborska Litera. Po šestnajstih letih je izšel 3. zvezek zbranega dela Alojza Gradnika (uredil dr. Miran Hladnik), 4. zvezek Jožeta Udoviča (uredil akad. dr. France Bernik, ki je tudi glavni urednik zbirke) in 1. zvezek Ivana Preglja (uredil častni član SD Janez Dolenc). Zbirki, v kateri je v 57 letih izšlo 208 zvezkov zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, želimo srečno nadaljnje življenje, kolegom pa priporočamo večje zanimanje, kot ga kaže večina javnosti. Prim. Delo 11. 2. 2003, str. 8.
11. 2. 2003	Približno 10.000 učencev in dijakov ter nekaj sto mentorjev s celotnega slovenskega nacionalnega ozemlja (ne le iz države) se udeležuje letošnjega 26. tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Najboljši se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 8. marca. Obseg tekmovanja, ki povzroča izpadanje ne le sivenje las vsakega predsednika SD, je primerljiv z udeležbo na splošni državni maturi, razlikuje pa se po tem, da je vse delo opravljeno brez enega poklicnega sodelavca in je povsem brezplačno. Prim. Delo 12. 2. 2003, str. 4.
12. 2. 2003	Prispevek k vzrokom za funkcionalno nepismenost Slovencev, ki bi jo mnogi radi naprtili učiteljem slovenščine, čeprav ta termin vključuje tudi sposobnost računanja, razbiranja tabel itd. Pri nas 47 odstotkov prebivalcev, starih več kot 15 let, nima končane osnovne šole, 66 odstotkov prebivalcev, starih nad 15 let, pa nima končane srednje šole. V Sloveniji je funkcionalno nepismenih 77 odstotkov prebivalstva med 15. in 65. letom. Za državljane z najnižjo izobrazbo domala ni funkcionalnega izobraževanja, ki je v glavnem namenjeno tistim z višjo izobrazbo. Prim. Delo 12. 2. 2003, str. 4; Šolski razgledi 22. 2. 2003, str. 3.
14. 2. 2003	V reviji Primorska srečanja (št. 259, str. 25–27) je Srečko Vidmar (žal ni član SD) objavil zanimiv prispevek o družbeni razslojenosti primorskih srednješolcev, ki ni raziskana, njegove osebne izkušnje pa kažejo paradoks, da se od učitelja pričakuje poznavanje razmer, v katerih dijaki živijo, a mu predpisi preprečujejo dostop do podatkov.
15. 2. 2003	Letošnja 6. številka Slovenščine v šoli prinaša intervju Sonje Starc s poslanko iz naših logov, mag. Majdo Potrato, predstavljeno je gradivo za letošnje tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (Vlado Pirc, Valentina Kobal), o maturi sta objavljena dva prispevka (Blanka Erhatić, Brane Šimenc), didaktične izkušnje so predstavili Alenka �bogar (Književnost pri pouku slovenščine kot tujega jezika), Tina Mojzer (Povezovanje književnosti in filozofije) in Mojca Cestnik (Kako poučevati učence prve ravni zahtevnosti).
16. 2. 2003	V tedniku Družina (str. 11) je Barbara Lesjak pripravila celostransko predstavitev zimske šole slovenskega jezika, katere soorganizatorka je Lidija Pogačnik, ki jo vabimo, da spet postane članica SD.
17. 2. 2003	Društvo Štrk bo junija in septembra obeležilo letošnjo 95. obletnico rojstva Miška Kranjca. Priprave za jesenski simpozij o vlogi Miška Kranjca v slovenski kulturi že potekajo. Prim. Delo 17. 2. 2003, str. 5. 
18. 2. 2003		V veliki predavalnici na Inštitutu Jožef Štefan je Miro Romih predstavil prevajalni sistem Presis, ki  prevaja iz slovenščine v angleščino. Preizkus v živo na http://presis.amebis.si/pokazi_prevod.asp. – Miran Hladnik. –– Pravkar sem preizkusil prevajalski program Presis. Slovenski stavek: “Včeraj popoldne se je na Bledu začelo evropsko prvenstvo v šahu.”  je prevedel v angleščino kot: “Yesterday in the afternoon is on Bled begin Europeanly championship in chess.” Hm. – Matjaž Babič. –– Pa saj prevod sploh ni slab; ok, seveda ni sintaktično  pravilen, vseeno pa prevede pomen – če je nekoga zanimalo, kdaj se je začelo prvenstvo, pa ne zna slovensko, je to  zvedel. Popolno (karkoli to že pomeni) prevajanje odprtega besedila je izziv tudi za francoščino – angleščino in  podobne pare, kjer so v razvoj vložili že ogromno. Tu pa program le orje ledino. – Tomaž Erjavec. –– Vsi ti “hm” so  se porodili tudi meni, ko sem si nabavil “lahko različico” tega programa. Pa sem na koncu pristal pri misli, da so pač ene stvari “za na vile”, druge pa “za na lopato”. In se strinjam, da je treba fantom za “vile”   kar takoj čestitati, zraven pa povedati, da je “lopata”  še daleč, pa bi bilo koristno, če bi bila bliže, in sploh ne bi bilo narobe, če  bi naša mlada država ... in sploh ... in oh. – Jože Čibej
IZPOSOJENO BREZ POBOTNICE 
***
�al lahko jezik vsakdo uporablja.
18. 2. 2003	Ne bi se oglašal, če mi ne bi v roke prišel, čisto po naključju, eden od letošnjih priročnikov za letošnji maturitetni sklop, kar  nekaj sotrudnikov ga je ustvarilo, izdal pa Gyrus. Pa me zanima samo tale malenkost: bo tudi letos famozna Maturitetna komisija za slovenski jezik izdala “mnenje”o priročniku (kih) ali pa je (so) priročnik(i) tako bleščeč proizvod slovenskega literarnovednega uma, da to ni potrebno? Ko se bodo gospe in gospodje iz famozne komisije “izjasnili”, če se seveda bodo, bom pa postavil še nekaj vprašanj z mesti v tem priročniku, ki so zelo interesantna, za dijake  pa jako koristna. – Denis Poniž. –– Za kaj pa gre? Ali za knjigo o eseju (Bartol in Dostojevski) od Rajka Korošca, Vinka Cudermana, Borisa Paternuja idr.? So kakšne velike napake? Jaz sem bral le Koroščev članek, ki se mi zdi izjemno dober. – Aleš Bjelčevič.
19. 2. 2003	Jezikoslovni zapiski 8 (2002), številki 1 in 2. V prvi številki osmega letnika, ki obsega 250 strani, sodeluje 16 avtorjev in avtoric z 19 prispevki. V razdelku IZ ZGODOVINE INŠTITUTA ZA SLOVENSKI JEZIK je prispevek Milene Hajnšek - Holz z naslovom Ivanka Černelič – ob 70-letnici rojstva. RAZPRAVE IN ČLANKE so prispevali: Andreja Legan Ravnikar (Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku), Borislava Košmrlj - Levačič (o razvrščanju iztočnic v terminološkem slovarju), Karmen Kenda-Jež in Peter Weiss (skladenjski podatki v (slovenskem) narečnem slovarju kot izhodišče načina njihovega prikaza), Helena Majcenovič (Slovenski pravopisni priročnik z vidika norme in predpisa), Andreja �éle (Prostomorfemski glagoli kot slovarska gesla), Ljudmila Bokal (Posebnosti otroškega dojemanja jezika), Jožica Škofic (Malina in robidnica v Slovenskem lingvističnem atlasu), Mihaela Koletnik (Fonološki opis govora na Zgornji Velki). V razdelku GRADIVO, OCENE, POROČILA Pavle Merkù piše o Devinskem prisežnem obrazcu z začetka 17. stoletja iz arhiva devinskih knezov Torre e Tasso; Peter Weiss v obsežni predstavitvi obdela poskusni snopič Slovarja jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja; Alenka Gložančev predstavlja eno najvidnejših del t. i. misijonske lingvistike, ki ga je napisal slavni slovenski misijonar Friderik Baraga; Jakob Müller obravnava nemško-slovenski in slovensko-nemški pravni slovarček Ivana Navratila iz leta 1850; Zvonka Praznik poroča o najnovejšem francoskem sinonimnem slovarju iz leta 2001; Jožica Škofic ocenjuje dialektološko monografijo Mihaele Koletnik, Peter Weiss pa slovar makedonskih govorov v jugovzhodnem egejskem delu Kosta Peeva; Danila Zuljan Kumar ocenjuje knjigo zbranih jezikovnozgodovinskih in dialektoloških razprav Jakoba Riglerja; Jakob Müller poroča o slovenistiki na 7. mednarodnih slavističnih dnevih v Sombotelu, Vlado Nartnik pa o 35. zasedanju uredniškega odbora ALE v Ljubljani 2002.
V drugi številki istega letnika Jezikoslovnih zapiskov, ki je tematska in ima naslov SLOVENSKO IMENOSLOVJE ter obsega 150 strani, sodeluje 10 avtorjev z 12 prispevki: Alenka Šivic Dular, Zgodovina imenoslovja v Sloveniji; Metka Furlan, Predslovanska substratna imena v slovenščini; Marko Snoj, O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem; Marko Snoj, Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko; Janez Keber, Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji; Silvo Torkar, Priimki na Slovenskem; Viktor Majdič, Imena vasi in mest v Sloveniji; Dušan Čop, Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji; Alenka Gložančev, Hrematonimi; Pavle Merkù, Slovensko imenoslovje v Italiji; Marija Kozar, Slovensko imenoslovje v Porabju; Janez Keber, Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov. Ta tematska številka osmega letnika Jezikoslovnih zapiskov daje vsem, ki se doma ali v tujini zanimajo za slovensko imenoslovje ali ga raziskujejo, sorazmerno celovit pregled posameznih področij slovenskega imenoslovja ter stanja njegove raziskanosti z izčrpno ali vsaj najpomembnejšo bibliografijo. Tako bi tematska številka lahko imela vlogo priročnika za slovensko imenoslovje. – Janez Keber (skrajšal Z. Jan)
19. 2. 2003	Založba ZRC in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša sta pripravila predstavitev nove knjige v  zbirki Linguistica et philologica. Primož Jakopin je avtor dela Entropija v slovenskih leposlovnih besedilih, Janez Keber pa je uredil osmi letnik revije Jezikoslovni zapiski. Naročila: Založba ZRC, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 470 64 74, e-naslov: zalozba@zrc-sazu.si.
20. 2. 2003	Pred mednarodnim dnevom maternih jezikov (ki se ga je pretekla leta tega komaj kdo spomnil) je Urad vlade RS za slovenski jezik vsem sredstvom množičnega obveščanja poslal opozorilo in jim predlagal, da namenijo primerno pozornost sporočilom o slovenščini, njeni rabi, učenju, uveljavljanju in razvoju. “Slovenščina je z osamosvojitvijo Republike Slovenije postala njen državni jezik in se ji odpirajo nove možnosti uveljavljanja na številnih področjih (npr. računalništvo, spletne strani, mobilna telefonija, razvoj strokovnega izrazja) ter celo v mednarodnem sporazumevanju (npr. v okviru Evropske zveze), hkrati pa je opaziti skrb zbujajoče pojave v jezikovni rabi znotraj Slovenije, zapostavljanje maternega jezika v sporazumevanju med samimi Slovenci.”  Urad napoveduje izid javnega razpisa za (so)financiranje programov in projektov, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju slovenščine, ki bo izšel v Uradnem listu RS. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je po pobudi urada vsem šolam poslalo primerno okrožnico o pomenu maternega jezika, precejšen je bil odmev v sredstvih javnega obveščanja in celo v televizijskih Odmevih smo videli obsežnejši prispevek.
21. 2. 2003	Ob mednarodnem dnevu maternih jezikov je v Svetovalnem servisu jutranjega programa Radia Slovenija 1 Marko Stabej odgovarjal na vprašanja poslušalcev, ki so zahtevali odgovore tipa ali – ali (je ali ni pravilno). Kolega je sodeloval tudi v vrsti drugih radijskih oddaj.
21. 2. 2003	Na včerajšnji seji državnozborskega odbora za zunanjo politiko, je bila med glavnimi nasprotniki predloga za uveljavljanje izraza Evropska zveza namesto Evropska unija poslanka iz vrst slavistov. Prim. dobesedni zapis seje.
21. 2. 2003	Na mednarodni dan maternih jezikov je častni član SD Janez Dolenc v Tolminu predstavitvi 1. knjigo Zbranega dela Ivana Preglja, ki ga ureja. Povedal je, da se je za pisatelja pričel zanimati že kot dijak v Kranju, nadaljeval med študijem v Ljubljani in med poučevanjem na Tolminskem. Tako je urednik prehodil obratno pot kot pisatelj, ki je v prvi knjigi predstavljen z manj znane strani, kot pesnik. 440 objavljenih pesmi je zelo raznolikih, od znanih iz zbirke Romantika do pesmi v prozi pa do verzifikacij, ki dolge tudi nad 60 strani. Nova založnica zbirke je mariborska Litera (potem ko sta se ji odrekla založbi DZS in Obzorja). Prim. Delo 25. 2. 2003, str. 7.
22. 2. 2003	Da nas ne odnesejo iz razreda. Nadaljuje se polemična razprava o neživljenjskih šolskih pravilnikih, ki povsem onemogočajo učiteljevo delo, učence prikrajšajo za znanja, oboje pa ogrožajo zaradi vse hujšega nasilja v naših šolah. V današnjih Šolskih razgledih (str. 5) je poleg članka Vide Svoljšak Rajko zanimiv tudi prispevek Bojana Arčnika, ki je med drugim zapisal: “Pred leti so kolegu grozili s pištolo, kolegica je bila deležna klofute, več kolegic se po pouku ne upa domov in čaka na moško spremstvo.” 
24. 2. 2002	Ob stoti obletnici rojstva Vladimira Bartola, ki je uvrščen v letošnji “maturitetni sklop”, se je zvrstil niz dogodkov. Pri Svetem Ivanu v Trstu je bila zanimiva počastitev njihovega rojaka, na kateri so sodelovali Miran Košuta, Bogomila in Marko Kravos, Dušan Jelinčič, Sergio Pipan, Matejka Grgič in še kdo, Primorski dnevnik pa je 23. t. m. pisatelju posvetil dobršen del priloge Nedeljska teme. Zložba Sanje je naslednji dan pripravila nekoliko razširjeno predstavitev svojih izdaj Bartolovih del v Društvu slovenskih pisateljev v Ljubljani, na kateri so sodelovali tudi Boris Paternu, Janko Moder, Dušan Jelinčič, Igor Škamperle in Vladimir Kavčič. Po znanem simpoziju leta 1990 so to najobsežnejše osvetlitve Bartolovega dela, ki so tokrat na novo opozorile tudi na njegova humoristična dela. Prim. Primorski dnevnik 25. 2. 2003, str. 3; Delo 26. 2. 2003, str. 8.
27. 2. 2003    	Po dogovoru med mariborsko, ljubljansko, tržaško in videmsko univerzo se na Pedagoški fakulteti v Trstu začenjajo predavanja v slovenskem jeziku za študente na študijskih smereh vzgojitelji, učitelji razrednega in predmetnega pouka, ki bodo pučevali na dvojezičnih  (slovensko-italijanskih) šolah v Italiji. V mešani slovensko-italijanski skupini, ki je pripravljala študijske programe, so na slovenski strani sodelovali Mihaela Koletnik, Marko Jesenšek, Igor Saksida in Janez Krek – s  pomočjo ravnateljev, učiteljev in svetovalcev na slovenskih šolah v Italiji so pripravili dober in zanimiv študijski program, sprejemljiv tudi za italijansko stran (vodil jo je dekan Pedagoške fakultete v Trstu Luciano Lago). Komisija je svoje delo uspešno opravila, saj bodo slušatelji na tržaški Pedagoški fakulteti poslušali več kot polovico predavanj v slovenskem jeziku, in sicer vse strokovne predmete, didaktike in dva skupna splošna predmeta, tj. Pedagogiko in Slovenščino kot učni jezik in komunikacijo v razredu. – Marko Jesenšek
27. 2. 2003	Znanstveno-raziskovalno središče RS v Kopru je predstavilo znanstvene monografije, ki so jih pripravili v lanskem letu. Med njimi je tudi delo Rade Cossutta Poljedelsko in vinogradniško izrazje v govorih slovenske Istre (127 str., 2500 SIT). Prim. Kronika št. 36, 30. 11. 2002, str. 99; Primorske novice 25. 2. 2003, str. 12.
27. 2. 2003	Po podatkih Zavoda RS za šolstvo poteka v Sloveniji vsako leto okrog 120 šolskih tekmovanj. Na vseh učitelji popravljajo naloge brezplačno. Največje je Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, na katerem zadnja leta sodeluje po 1500 ocenjevalcev. Pri vpisu na srednje šole z omejitvijo vpisa lahko učenec zbere pri dveh tekmovanjih največ 10 od 130 točk, precej več pa pri potegovanju za Zoisove štipendije. Pripis pisca Kronike: Dolgo smo si prizadevali, da bi Tekmovanja za Cankarjevo priznanje prineslo nekaj točk tudi pri vpisu na določene fakultete, vendar dlje od navdušenja odgovornih nismo prišli. Prim. Delo 27. 2. 2003, str. 4.
28. 2. 2003	V januarski številki revije Kras (str. 8-15) je objavljen intervju s častnim članom SD, akad. dr. Milkom Matičetom, ki je lansko leto prejel Štrekljevo nagrado (prim. Kronika št. 35, 29. 9. 2002, str. 75). Na str. 43 je objavljen doživet članek Magični pogreb Renata Ferrarija, ki ga je prispeval častni član SD Pavle Merkù.
3. 3. 2003	Danes prirejamo brezplačna tečaja iskanja po elektronskih informacijskih virih. Na prvem bomo predstavili naslednje tipe informacijskih virov: elektronske časopise, znanstvene bibliografije člankov, citatne indekse, sezname periodike itn. Na drugem tečaju bomo spoznali knjigotrške kataloge, kataloge knjižnic, nacionalne bibliografije, vire na internetu, enciklopedije, vire z biografskimi podatki, slovarje itn. Prosim vas, da obvestite vaše kolege in študente, ki še niso seznanjeni z informacijsko ponudbo NUK, da se lahko za tečaje pozanimajo na elektronskem naslovu gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si ali po telefonu 01 200 11 98. – Gorazd Vodeb
3. 3. 2003	V tržaškem Društvu slovenskih izobražencev je dr. Denis Poniž predaval o slovenski literarni kritiki včeraj in danes. Prim. Primorski dnevnik 5. 3. 2003, str. 10.
4. 3. 2003	Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je Jerica Snoj uspešno zagovarjala magistrsko nalogo Tipologija slovarske večpomenskosti. Iskrene čestitke za pomemben uspeh!
4. 3. 2003	Za štipendije Erasmus se je do predvidenega roka prijavilo 9 študentov, kar je glede na lansko leto trikrat več. Kljub vsemu je ostalo še nekaj prostih mest. Prosim, če o možnostih obvestite študente, tudi podiplomske. Dodatna pojasnila lahko dobite pri meni. Razpoložljiva mesta: Univerza na Dunaju 4 meseci; Univerza v Würzburgu 6 mesecev; Univerza v Tübingenu 9 mesecev; Univerza v Gradcu 9 mesecev; Univerza v Gentu 25 mesecev. – Vojko Gorjanc
5. 3. 2003	Znanstveno-raziskovalno središče RS v Kopru je organiziralo predavanje akad. dr. Franceta Bernika o kulturni identiteti in globalizaciji.
6. 3. 2003	Znani so rezultati letošnjega poskusnega zunanjega preverjanja znanja osmo-/devetošolcev. Znanje slovenščine je preizkusilo 20.162 učencev, ki so od 30 možnih v povprečju dosegli 17,98 točke (lani 14,73). 35 učencev je doseglo vse možne točke. Pri matematiki se je poskusilo 20.293 učencev, ki so v povprečju dosegli 15,46 točke (lani 14,68). Marsikdo ni dosegel nobene točke, kar kaže na odnos naših naraščajnikov do teh podvigov. Prim. Delo 6. 3. 2003, str. 3.
7. 3. 2003	Danes smo dialektologi dobili na eni sami daljši prireditvi dve novi doktorski kolegici. Najvišji akademski naziv sta dosegli Melita Zemljak in Karmen Kenda-Jež. Melita Zemljak  je zagovarjala tezo Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora : instrumentalno-slušna analiza, Karmen Kenda-Jež pa Cerkaljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanaja na zgledu besedišča in glasoslovja. Kar praznično je bilo, saj se kaj takega pri nas ne zgodi ravno pogosto. – Peter Weiss
7. 3. 2003	V Kosovelovi knjižnici v Sežani se je mag. Marija Mercina pogovarjala z Marjanom Tomšičem o njegovem romanu Grenko morje, ki mu je napisala tudi spremni esej. Roman prikazuje tako imenovane aleksandrinke, primorska dekleta in žene, ki so v skrajnih stiskah pred drugo svetovno vojno zapuščale svoje družine in množično odhajale v Aleksandrijo za dojilje. 
8. 3. 2003	Približno 2000 učencev in dijakov se je uvrstilo na 26. državno Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki ga v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo prireja Slavistično društvo Slovenije. Med njimi je tudi 25 tekmovalcev iz Trsta in Gorice, žal pa nobenega s Koroške in Porabja. Rezultati bodo znani 29. marca in bodo najprej objavljeni na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo, nato pa še v posebnem zborniku, ki bo poleg tega vseboval tudi naloge, popisal sodelavce itd. Prim. Delo 8. 3. 2003, str. 4; Primorski dnevnik 11. 3. 2003, str. 6.
Ob mednarodnem prazniku žena vsem kolegicam iskrene čestitke in veliko cvetja!
(V tihem upanju, da se nas bodo spomnile na dan štiridesetih mučencev.)
8. 3. 2003	Kot piše nam neznani Fran Milošič (ni član SD) je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport z določitvijo današnjega datuma državnega Tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje poskrbelo, da so učiteljice slovenščine za mednarodni dan žena namesto cvetja dobile celodnevno neplačano delo pri izvedbi tekmovan in popravljanju nalog. Šolske oblasti so razkrile svoj omalovažujoč odnos do državnega jezika tudi z odločitvijo, da je istega dne potekal tudi predmaturitetni preizkus iz matematike, tako da so bili iz tekmovanja izločeni vsi maturanti. Prim. Delo 12. 3. 2003, str. 7. 
8. 3. 2003	V Delu (str. 23) je objavljen razpis prostih delovnih mest lektorjev slovenščine na univerzah v Gentu (Belgija), Moskvi in Sofiji.
9. 3. 2003	Člani Foras na Gaeilige, organizacije, ki skrbi za uveljavljanje irščine, so prebledeli, ko so zvedeli, da jim je vlada za dva milijona evrov zmanjšala sredstva za njihovo delovanje (10 odstotkov vsega denarja). Morali so odpovedati 30 pobud in zmanjšati tudi že utečene programe, vendar so že pripravili obsežne proteste, ki naj spametuje vlado. Pripis pisca Kronike: tudi to, da Slovenci nimamo dvajset milijonov evrov za promocijo slovenščine, je dobro, saj nam tako ne morejo bogve kaj vzeti. Prim. Primorski dnevnik 9. 3. 2003, str. 12.
10. 3. 2003	V Delovi prilogi Znanost (str. 19) je Tom Priesly pisal o svojih pogledih na venetščino in slovenščino ter o neprijetnih izkušnjah, ki jih je imel z nekaterimi zagovorniki venetske teorije. Zaključuje: “Vprašanje jezikovnega sorodstva je zanimivo, pomembno pa sploh ne.”  
11. 3. 2003	Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 751. sestanek, ki bo v ponedeljek 17. t. m.
ob 17.30 v predavalnici 526. Naslov predavanja Primoža Jakopina: Slovenska leposlovna besedila z vidika teorije informacij.
12. 3. 2003		Slovenska akademija znanosti in umetnosti je ob 11. uri (dvorana SAZU, Novi trg 3/I) organizirala predavanje akademika dr. Janka Kosa Problem nihilizma v Bartolovem Alamutu in romanih Dostojevskega. Ob stoti obletnici rojstva Vladimirja Bartola bo predavatelj skušal osvetliti problem nihilizma kot osrednjo temo romana Alamut, v primerjavi s sorodno tematiko v romanih Dostojevskega in na ozadju Nietzschejeve filozofije. Osrednje vprašanje bo, ali gre Bartolu za pasivni, aktivni ali “dovršeni” nihilizem in v čem vidi alternativo takšnemu nihilizmu. S tem v zvezi bo osvetlčjeno vprašanje o razmerju nihilizma do humanizma in nacionalizma.
13. 3. 2003	Prva dama slavistike, predsednica slovenskega in mednarodnega slavističnega komiteja, prof. dr. Alenka Šivic-Dular, je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vodila osmo sejo Organizacijskega odbora Slovenskega slavističnega komiteja za pripravo 13. mednarodnega slavističnega kongresa. Obravnavali so stanje organizacijskih priprav kongresa, ki bo čez nekaj mesecev potekal v Ljubljani, priprave kongresnih publikacij, finančno situacijo in sklepali o priznanju slovenistu (slavistu).
14. 3. 2003	Pritožbe staršev in tekmovalcev šolskih tekmovanj je v svojem današnjem članku (Delo str. 4) povzel Aleš Čakš. Za tiste, ki potrebujejo točke za vpis v srednje šole in bi morali prenesti prijavo do 24. t. m., bodo rezultati razglašeni prepozno. Opozoril je tudi, da je Tekmovanja za Cankarjevo priznanje v Ljubljani potekalo v nesprejemljivih razmerah, saj so bile učilnice Pedagoške fakultete prenatrpane. Predsednica SD Ljubljana Mira Rutar Arh je povedala, da je na tekmovanje prišlo kar 40 neprijavljenih tekmovalcev, ki so jih vseeno sprejeli, niso pa mogli zagotoviti dodatnih prostorov, ker so bili zasedeni zaradi predmaturitetnega preizkusa. Vrsto pomislekov je v slojem članku Muke po Cankarju razkril tudi član SD, Andrej Makuc, ki se je odločil, izstopi iz voza Tekmovanja za Cankarjevo priznanje in podobnih projektov. Med drugim meni: “Če je državi res toliko do slovenščine, do njene sicer zdesetkane vsidranosti med bodoče izobraženstvo, do mladih, ki imajo svoj kompas še naravnan po diktatu jezikovne žlahtnosti, potem bi pričakoval najmanj to, da bo vsem na TCP sodelujočim vsaj poklonila za branje in pripravo na tekmo predpisano temeljno literarno besedilo. V zameno za papirnata bronasta, srebrna in zlata priznanja, ki jih razpošilja po slovenskih učilnah zidanih.” Prim. Večer 14. 3. 2003, str. 12.
14. 3. 2003	Od 17. do 20. marca je Klub mariborskih Študentov ob pomoči Zavoda za mladinsko kulturo Štajerc v Ljubljani pripravil teden za mir s sloganom: Daj mi mir! Prireditev bo v ljubljanskih prostorih Kluba Mariborskih Študentov na Tržaški 2, sredin koncert pa se bo zgodil na parkirišču pred klubom. S prireditvijo želijo opozoriti na grožnjo vojne in pokazati, da niso pasivni opazovalci dogajanj v svetu, ampak da lahko jasno izrazijo svoje mnenje o trenutnem dogajanju v svetu ter tako po svojih močeh pripomorejo k aktivnemu pozivu za mir.
14. 3. 2003	V Uradnem listu RS št. 23, 24 je izšel razpis Urada vlade RS za slovenski jezik za (so)financiranje projektov, “ki pomenijo neposredno uveljavljanje, promocijo in razvoj slovenščine ali večjo dostopnost te javne dobrine”. Za posamezni projekt se dodeli največ 500.000 SIT. Rok za prijavo se izteče 28. t. m. Prim. Delo 14. 3. 2003, str. 9.
LEJ, STVARNICA VSE TI PONUDI, IZ ROK JI PREJEMAT NE MUDI!
OBVEŠČANJE PO E-POŠTI
***
Spletne strani Kronike so zelo slabo obiskane, zato jih že dolgo nismo obnavljali. Sklenili smo, da na njih ohranimo le stalno predstavitev društva, očrt njegovega razvoja, društvena pravila, obrazec prijavnice in podobno.
Vseeno je škoda, da članov zaradi previsoke poštnine ne moremo obveščati o prireditvah, za katere zvemo pravočasno. Ker želimo, da ne bi bili le kronisti, ampak tudi novičarji, vabimo vse, ki bi želeli sproti prejemati obvestila o različnih prireditvah, predavanjih in tiskovnih konferencah, da sporočijo svoje e-naslove oziroma se prijavijo na spletno stran http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit. S požrtvovalnostjo Mirana Hladnika jih bomo sproti in hitro obveščali prek mreže SlovLit. Poleg tega boste prek tega naslova lahko sodelovali v različnih strokovnih debatah in tudi obveščali kolege o svojih podvigih. Če si želite ogledati zbirko prejšnjih obvestil na tem seznamu, obiščite arhiv SlovLit. Za člane Slavističnega društva Slovenije je vse to brezplačno.

15. 3. 2003	Spletne novice Mirana Hladnika: SlovLit@ijs.si. http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
Slovlitjani klepetajo in spleteničijo, podpisujejo peticijo za ohranitev radia Slovencev, edinega v Avstriji s celodnevnim oddajanjem v slovenščini (Radio 2, Celovec).
Spletk obilo.    Http://www.arnes.si/si-cert/obvestila/2002-06.html – še ena zaščita pred virusi. Na spletni strani 21. slovenistič
nega simpozija o slovenskem romanu http://www.ff.uni-lj.si/center-slo/l5.asp?L1_ID=30&L2_ID=5&L3_ID=51&L4_ID=15 so zdaj tudi že izvlečki predstavljenih referatov, urejeni po abecedi avtorjev. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/materialien/ Mhladnik1.pdf – program simpozija Slovenski roman na oglasnih straneh spletišča Kakanien. Http://www.gov.si/evroterm/ – večjezični slovar izrazov Evropske unije. Pa še ena nesimpozijska povezava: http://www.narratology.net – naratologija na univerzi v Hamburgu. Http://www.ijs.si /lit/alamut3.html-l2 – ali bomo zaradi Alamuta ostali zunaj Nata? Http://www.ijs.si /lit/smarjeske.html-l2 – slovenska literatura in literarna veda na internetu. Http://www.ijs.si/lit/starikav.html-l2 – o starikavem novorojencu slovenistiki. Http://home.izum.si//COBISS/bibliografije/Tipologija-21.11.2002.doc – nova, natančnejša tipologija dokumentov v Cobissu naj bi odpravila precenjevanje nekaterih avtorjev, ki so za svoje objave želeli dobiti več točk. Najbolj sporno je bilo kategoriziranje objav v zbornikih kot delov monografije. Natančneje je določeno tudi geslo v leksikonu in izvedena dela. Točkovanja zdaj pri izpisih raziskovalnih bibliografij ni več, možnih pa bo več vrednotenj za različne potrebe preko SICRIS-a. Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/gledal.html – Taras Kermauner, Slovenska dramatika in gledališče. Http:// www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/nagovor.html – moj nagovor na otvoritvi 21. simpozija Obdobja 5. 12. 2002. Http://www.vecer.si/ vecer2002/Preslikava/BOB/7dni2002/defaultXasp-12047 dni-007/KAJ0100KK01 – omrežni prevajalnik pri časopisu Večer. Http://www.esf.org/generic/758/item07.pdf – evropski humanistični citatni indeks (ECIH).  O njegovem ustanavljanju piše slovenski predstavnik v ESF Jože Krašovec v Znanosti (Delo 13. 1. 2003). Http:// www.jacketmagazine.com/17/ – Ali lahko kritiki razlikujejo resno poezijo od nonsensa, ki se kaže kot poezija. Potegavščina  “Ern Malley” trdi, da ne. Kritika poezije da je podobna branju horoskopov: če dovolj vztrajno poskuša, bo našla očitno globoko sporočilo v prav vsakem blebetanju. Http://www.ff.uni-lj.si/center-slo/l5.asp?L1_ID=30&L2_ID=5&L3_ID=51&L4ID=2 5 – Iz pisem udeležencev 21. simpozija Obdobja. V bližini tudi drugi odmevi.  Http://groups.msn.com/FALLABEN/ver bavo lantbibliografia.msnw – bibliografija prevodov slovenskih avtorjev v italijanščino, izpod peresa Enrica Lenaza. Http://ww w2.arnes.si/~ksmmaz z/antelesnireview.html – ocene prevoda Mazzinijevega romana Telesni čuvaj v angleščini. http://www. ijs.si/ lit/spisovn. html-l2 – 6. izdaja Praktičnega spisovnika iz leta 2002. Http://www.ijs.si/lit/troje1.html-l2 – Ivan  Cankar, Zgodba o dveh mladih ljudeh. Http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki /mh/galeri31.html – nova stran v urednikovem fotoalbumu. http ://www.ff. uni-lj.si /hp/dnsk/ – osvežena zbirka literarnih diplomskih nalog na slovenistiki. Http://w ww.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/levec.html – Fran Levec, Slovensko slovstvo (1871/72); prepis rokopisne literarne  zgodovine. Http: //www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/marek.pdf – Marc L. Greenberg,  Common Slavic: Progress or Crisis in its Reconstruction? Notes on recent archaeological challenges to historical linguistics  (da, tudi o venetski teoriji).















Prijavnica/pristopna izjava

za kolege, ki bi želeli biti/postati člani Slavističnega društva Slovenije,
pa še niso sporočili svojega naslova ALI PA SO SE PRESELILI.
Ker jih nimamo v novEM SEZNAMU, jih ne moremo obveščati in jim pošiljati Članskega gradi-va. PODPISANA PRISTOPNA IZJAVA POMENI, DA ČLAN SPREJEMA PRAVILA ZVEZE DRUŠTEV SlavističnO društvO Slovenije, OBJAVLJENA NA SPLETNIH STRANEH KRONIKE.

Ime in priimek:                                                                                                                                                       .

Točen zasebni naslov (s poštno številko):                                                                                         .

                                                                                                                                                                                      .

Izobrazba IN Delovno mesto:                                                                                                                      .

USTANOVA/ZAPOSLEN NA:                                                                                                                                  .

DATUM:                                                             PODPIS:                                                                                          .
 
Članarino za leto 2003 (3600 SIT) PLAČAJTE S POLOŽNICO NA TRANSAKCIJSKI RAČUN ZVEZE DRU-ŠTEV SLAVISTIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE, ŠT. 02083-0018125980. PRIJAVNICO, S KATERO Izrazite, da se želite včlaniti v Slavistično društvo Slovenije, pošljite na naslov: 
dr. Zoltan Jan, Cankarjeva 84, 5000 Nova Gorica


Slavistično društvo Slovenije
                                                                                                                        P O Š T N I N A  P L A Č A N A 
	                                                                                                                               PO POGODBI ŠT. 1/1-H/29-15-1/00
                                                                                                                            PRI POŠTI 5001 NOVA GORICA
TISKOVINA



























































P o š i l j a:
dr. Zoltan JAN, Cankarjeva 84, 5000 Nova Gorica

Člani Slavističnega društva prejemajo glasilo Kronika brezplačno. Izdelek se ne prodaja. 
Naklada tokratne številke Kronike Slavističnega društva Slovenije je 1500 izvodov.


