ZAPISNIK
rednega občnega zbora Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja (SD 18), ki je bil 30.
januarja 2008 ob 13.30 v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4.
Prisotni: občnega zbora se je udeležilo 30 članov (lista prisotnih je priložena izvirniku tega
zapisnika in je njegov sestavni del).
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda,
Poročilo o delovanju društva,
Načrti za leto 2008,
Izvolitev oz. potrditev uredniških odborov,
Razno

V skladu z določili statuta in zaradi zagotovitve legitimnosti sprejetih sklepov, so navzoči
sklenili, da s pričetkom občnega zbora počakajo 30 minut.
Občni zbor je pričel z delom ob 14. uri.
AD1.: Podan je bil predlog za izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva v sestavi:
Marko Kambič (predsednik), Miha Preinfalk in Tomaž Faganel. Za zapisnikarja je bil
predlagan Dejan Zadravec, za overitelja zapisnika pa Metoda Kokole in Luka Vidmar.
Prav tako je bil predlagan sprejem dnevnega reda.
SKLEP: Občni zbor soglasno potrdi predlagano delovno predsedstvo, zapisnikarja in
overitelja ter sprejme dnevni red.
AD2.: Poročila o delovanju društva so pripravili predsednik društva Boris Golec ter Matija
Ogrin in Luka Vidmar.
Boris Golec je na kratko predstavil Združenje društev za preučevanje 18. stoletja in njegov
slovenski del. Združenje je nastalo v Oxfordu leta 1967 in danes šteje 30 nacionalnih društev
z okoli 7500 člani. Naslednji kongres Združenja bo leta 2011 v Gradcu. Slovensko društvo za
preučevanje 18. stoletja je bilo registrirano 20. junija 2007 in ima danes okoli 70 članov.
Slednje ima v odnosu do matičnega združenja še nekaj neizvršenih obveznosti, in sicer
izvolitev nacionalnega delegata oz. zastopnika ter prevod društvenih pravil v angleški jezik.
Znotraj SD 18 v drugi polovici leta 2007 ni bilo posebnega delovanja. Začelo je delovati
spletišče društva in objavljena je bila prva znanstvena monografija v elektronski obliki.
Matija Ogrin je predstavil spletišče oz. spletno stran društva. Ta naj bi omogočala pretok
informacij med člani.
Luka Vidmar je predstavil emblem društva. Slednjega je predlagala tričlanska komisija, ki je
prednost pri izbiri dajala emblemom iz kulturne dediščine ter iz 18. stoletja. Izbrali so kartušo
iz leta 1725, ki krasi knjižne omare semeniške knjižnice v Ljubljani. V zlato obarvanem
okviru je na nekoliko manj poudarjeni zlati podlagi z rdeč napis: SD 18.
Ob predstavitvi emblema so se pojavili nekateri novi predlogi glede njegove oblike. Marko
Kambič je predlagal zapis števila 18 v »latinski« obliki, ki pa ni uresničljiv, saj je bila v
statutu že določena njegova »arabska« oblika. V ostalih dveh predlogih je bil predlagan zapis

števila 18 v pokončni obliki (v razliko od dosedanjega, ki je zapisan nekoliko postrani) ter
odstranitev repka, ki krasi črko S.
SKLEP: Občni zbor potrdi poslovanje društva v letu 2007 ter se v osnovi strinja z
emblemom in njegovimi morebitnimi manjšimi spremembami.
AD3.: Predstavitev kratkoročnih in srednjeročnih strokovnih dejavnosti društva. Po
besedah Borisa Golca je srednjeročni cilj društva, da postane v roku dveh let društvo, ki
deluje v javnem interesu, da izvede krajše strokovno posvetovanje o izzivih in potrebah
raziskovanja 18. stoletja, da se z nekaj predavanji udeleži mednarodnega kongresa Združenja
v Gradcu leta 2011 ter da pripravi možne vsebine za slovenski simpozij o 18. stoletju. V ta
namen bo še letos oblikovana posebna delovna skupina.
Kratkoročne oz. letošnje cilje so predstavili vodje posameznih strokovnih skupin:
- Zgodovina (Andrej Hozjan): Predavanje dr. F. Küzmiča o tolerančnem patentu.
- Umetnostna zgodovina (Luka Vidmar): Konec februarja ali v začetku marca ogled
Gorice in njenih baročnih spomenikov ter dvorca Lanthieri. Pozno spomladi ogled
semeniške knjižnice v Ljubljani.
- Muzikologija (Metoda Kokole): Predavanje dr. Matjaža Barba o F. J. Benediktu in
začetkih slovenskega simfonizma (že določen datum 13. februar 2008).
- Literarna zgodovina (Matija Ogrin): Iskanje in objava neznanih slovenskih besedil iz
18. stoletja.
- Jezikoslovje (Majda Merše): Strokovna skupina še ni sprejela programa dela.
Najverjetneje bo sledilo nekaj prispevkov na temo o vplivu protestantskih piscev na
jezik v poznejših stoletjih na prihajajočem simpoziju o jeziku 16. stoletja.
- Pravna zgodovina (Marko Kambič): Poleg prevoda društvenega statuta v angleški
jezik vsaj eno predavanje iz pravne tematike.
Po zagotovilu Borisa Golca bo Aleksij Kalc iz Trsta pripravil predavanje o demografskem
razvoju Trsta od 18. stoletja naprej.
SKLEP: Občni zbor soglasno potrdi kratkoročne in srednjeročne strokovne dejavnosti
društva.
AD4.: Prisotni so potrjevali predlog sestave sedemčlanskega uredniškega odbora za
periodično publikacijo in petčlanskega uredniškega odbora za znanstvene publikacije.
Poleg predsednika, ki je član po položaju, se je v prvi uredniški odbor volilo šest predlaganih
članov, in sicer Miha Preinfalk (urednik – z izkušnjami, ker je že nekaj let urednik Kronike),
Matija Ogrin (od ustanovitve društva urednik spletnih strani), Andrej Hozjan (zgodovinar),
Metoda Kemperl (umetnostna zgodovinarka), Marko Kambič (pravnik) in Metoda Kokole
(muzikologinja). Prisotni niso imeli pripomb glede predlaganih članov in so z glasovanjem
(dvigom rok) za vsako predlagano osebo potrdili dveletni mandat. Vsi predlagani člani, razen
umetnostne zgodovinarke Metode Kemperl (ena oseba se je glasovanja vzdržala), so bili
soglasno izvoljeni.
Poleg predsednika, ki je član po položaju, so se v uredniški odbor za znanstvene publikacije
volili še štirje predlagani člani, in sicer Matija Ogrin (urednik), Hrvoje Petrić (zgodovinar in
geograf iz Zagreba), Majda Merše (jezikoslovje) in Luka Vidmar (literarna in umetnostna
zgodovina). Prisotni niso imeli pripomb glede predlaganih članov in so z glasovanjem (dvig
rok) soglasno potrdili njihov mandat. Boris Golec je sicer predlagal, da se njegovo mesto v
tem odboru (član po položaju) prepusti komu drugemu, a je po posredovanju in utemeljitvi
Marka Kambiča ostalo po starem.

SKLEP: Občni zbor potrdi izvolitev vseh sedmih predlaganih članov Uredniškega
odbora za periodično publikacijo ter vseh petih predlaganih članov Uredniškega odbora
za znanstvene publikacije.
AD5.: Ob zaključku so prisotni na pobudo Marka Kambiča razglabljali še o dostopnosti
naslovov posameznih članov na spletišču. Podan je bil predlog, da se s soglasjem vsakega
člana objavi samo njegovo ime in priimek ter naslov institucije, v kateri je zaposlen.
SKLEP: Občni zbor potrdi podan predlog, tj. objavo imen in priimkov članov ter
naslovov institucij, kjer so ti zaposleni, na spletišču.
Občni zbor je s svojim delom končal ob 15. uri.
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