Podatki o nevladni organizaciji
014-57/2013/6

2281287000

(št. odločbe MIZŠ o podelitvi statusa v javnem
interesu – izpolnijo organizacije, ki že imajo status)

(matična številka)

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja
_______________________________________________________________________________________________________
(registrirano ime nevladne organizacije)

Novi trg 2, 1000 Ljubljana
_________________________________________________________________________________________________________
(Sedež nevladne organizacije: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)
_____________________________________________________________________________________________________________
Podatki o kontaktni osebi:
Ime in priimek: dr. Metoda

Kokole

Telefon:

01 4706196

Elektronski naslov:

metoda.kokole@zrc-sazu.si

Poročilo o delu za preteklo leto
Podatki o programih, projektih ali drugih aktivnostih, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti v preteklem letu
1. Predavanja in ekskurzija
Naslovi programov, projektov ali drugih
2. Mednarodno sodelovanje
aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti 3. Publikacije
1. Predavanja in ekskurzija
Društvo je organiziralo štiri predavanja v Mali dvorani ZRC
SAZU, Novi trg 4, Ljubljana:
‒ Tone Krampač: Terezijansko ljudsko štetje 1754 in njegovo
ohranjeno gradivo za slovenski prostor (1. 3.)
‒ Hana Habjan: Družbenozgodovinski razvoj Novega trga v
Ljubljani v drugi polovici 18. stoletja (17. 5.)
‒ Mitja Trojar: Razvoj slovenske jezikoslovne terminologije v
slovenskih slovnicah v 18. stoletju in 1. polovici 19. stoletja
(5. 10.)
‒ Matjaž Grahornik: Herbersteini na Hrastovcu (20. 11.)
Društvo je organiziralo strokovno ekskurzijo na Ptuj:
‒ Dejan Zadravec: Po sledeh Cesarsko-kraljevega vojaškega
Predstavitev in opis vsebine posameznih
invalidskega doma na Ptuju (8. 9.)
programov, projektov ali drugih aktivnosti,
2. Mednarodno sodelovanje
ki ste jih izvajali v javnem interesu na
SD18 je član mednarodne zveze društev za preučevanje 18.
področju raziskovalne dejavnosti
stoletja »International Society for Eighteenth-Century
Studies«.
3. Publikacije
Na podlagi simpozija, ki ga je društvo organiziralo v
sodelovanju z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC
SAZU, je izšla znanstvena monografija Marija Terezija: med
razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom z 22
poglavji, ki sta jo uredila Miha Preinfalk in Boris Golec.
Društvo je izdalo znanstveno monografijo Križanke z 20
poglavji o zgodovini nekdanje križniške komende v Ljubljani,
ki jo je uredil Luka Vidmar. Izšla je 10. številka vsakoletnega
društvenega Biltena s povzetki društvenih predavanj, ki ga je
uredil Miha Preinfalk.
Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in Vabila na prireditve, kopije prezenčnih list in izdani
publikaciji.
pomembnejših dosežkih v preteklem letu
Ciljna skupina udeležencev

Raziskovalci 18. stoletja iz Slovenije in tujine, raziskovalci in
drugi uslužbenci slovenskih univerz, inštitutov, knjižnic,
muzejev in arhivov ter širša javnost, zainteresirana za
obravnavano tematiko.

Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe

2018 in kot navedeno zgoraj.

Kraj izvajanja – izvedbe
Višina porabljenih sredstev z navedbo
namenov porabe

Ljubljana, Ptuj.
Računovodske storitve: 122,00 EUR
Medit – priprava in tisk Biltena: 65,00 EUR

Bančne storitve (proklik, vodenje računa): 86,65 EUR
ISECS Oxford – članarina : 61,27 EUR

Poročilo o delu organizacije za predpreteklo leto
Podatki o programih, projektih ali drugih aktivnostih, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti v predpreteklem letu
1. Predavanja
Naslovi programov, projektov ali drugih
2. Mednarodno sodelovanje
aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti 3. Publikacije
4. Simpozij
1. Predavanja
Društvo je organiziralo štiri predavanja v Mali dvorani ZRC
SAZU, Novi trg 4, Ljubljana:
‒ Tomaž Nabergoj: Marko Anton Kappus (1657–1717):
življenje in delo misijonarja s Kranjskega v Mehiki (16. 3.)
‒ Matija Ogrin: Kapelski pasijon: rokopis iz 18. stoletja in
preoddaja starejšega pasijonskega izročila (10. 5.)
‒ Vladimir Simič: Linhartovi slovenski komediji kot
pravnozgodovinski vir (11. 10.)
‒ Harald Heppner: Mi in Požarevac, 300 let vztrajanja v
Evropi (21. 11.)
2. Mednarodno sodelovanje
SD18 je član mednarodne zveze društev za preučevanje 18.
stoletja »International Society for Eighteenth-Century
Studies«.
3. Publikacije
Predstavitev in opis vsebine posameznih
programov, projektov ali drugih aktivnosti, Izšla je 9. številka vsakoletnega društvenega Biltena s povzetki
društvenih predavanj, povzetki referatov s simpozija o Mariji
ki ste jih izvajali v javnem interesu na
Tereziji in bibliografijo »Marija Terezija v izbranih slovenskih
področju raziskovalne dejavnosti
in tujih znanstvenih in strokovnih objavah od konca 19.
stoletja« (Sara Hašaj). Bilten je uredil Miha Preinfalk.
4. Simpozij
Društvo je v sodelovanju z Zgodovinskim inštitutom Milka
Kosa ZRC SAZU pripravilo dvodnevni simpozij z naslovom
»Marija Terezija – razsvetljena reformatorka in babica Srednje
Evrope«. Petindvajset strokovnjakov iz Slovenije in tujine je
predstavilo različne aspekte življenja in vladanja Marije
Terezije. Podprlo je tudi spremljevalni tematski koncert.
Vabila in gradiva s prireditev, kopije prezenčnih list, izdana
Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in
publikacija in medijski odzivi. (Vsa dokazila za leto 2017 so
pomembnejših dosežkih v predpreteklem
bila poslana na ministrstvo skupaj z rednim poročilom v
letu
začetku leta 2018, zato jih tu ne prilagamo ponovno.)
Raziskovalci 18. stoletja iz Slovenije in tujine, raziskovalci in
drugi uslužbenci slovenskih univerz, inštitutov, knjižnic,
Ciljna skupina udeležencev
muzejev in arhivov ter širša javnost, zainteresirana za
obravnavano tematiko.
Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe

2017 in kot navedeno zgoraj.

Ljubljana.
Računovodske storitve: 122,00 EUR
Medit – priprava in tisk Biltena: 149,88 EUR
Višina porabljenih sredstev z navedbo
Zavod Harmonia –podpora za koncert: 150,00 EUR
namenov porabe
Bančne storitve (proklik, vodenje računa): 81,85 EUR
ISECS Oxford – članarina : 69,03 EUR
Predlagatelj s svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki sem jih
navedel v poročilu o delu društva, resnični.
Kraj izvajanja – izvedbe

Ljubljana, 14. 2. 2019
(kraj in datum)

Žig

Marko Kambič (predsednik)
(podpis zakonitega zastopnika
organizacije)

