
SKUPŠČINA ZVEZE DRUŠTEV ZA ANTIČNE ŠTUDIJE

POROČILO O DELU ZVEZE DRUŠTEV ZA ANTIČNE ŠTUDIJE 
JUGOSLAVIJE V ČASU OD OKTOBRA 1980 DO SEPTEMBRA 1983

Na redni skupščini Zveze društev za antične študije Jugoslavi
je v Novem Sadu 9. oktobra 1980 je bilo sklenjeno, da se sedež Zve
ze za naslednje mandatno obdobje preseli v SR Slovenijo s sedežem v 
Ljubljani. Za predsednika novemu upravnemu odboru je bil izvoljen prof. 
dr. Kajetan Gantar. Po prenosu sedeža v Ljubljano smo imeli naj
prej veliko dolžnosti v zvezi s registracijo Zveze pri naših oblasteh. 
Naši organi za notranje zadeve so zahtevali vrsto popravkov in do
polnil v statutu, med drugim tudi spremembo v naslovu. Spremenje
ni in dopolnjeni statut smo pozneje poslali v vrednost vsem repub
liškim društvom. Postopek za registracijo Zveze v Ljubljani je tra
jal skoraj 9 mesecev« V tem času smo vse hujne administrativne in 
finančne zadeve urejali s posredovanjem slovenskega Društva za an
tične in humanistične študije. S tem društvom smo tudi pozneje ves 
čas tesno sodelovali tako pri organizaciji predavanj kot tudi pri pri
pravah za sedanje zborovanje v Žalcu. Republiško društvo nas je 
pri raznih akcijah tudi finančno podprlo. Predsedniku prof. Simoni
tiju in tajniku prof. Benediku se za vso to pomoč tudi ob tej priliki 
iskreno zahvaljujemo.

Izvršni odbor Zveze društev za antične študije Jugoslavije si 
je v okviru svojih dolžnosti vedno prizadeval za posredovanje in 
podporo povsod tam, kjer je bil ogrožen obstoj pouka klasičnih je
zikov ali kjer naj bi se odprle nove katedre ali smeri tega študija. 
Zato je v prvih mesecih svojega mandata najprej podprl akcijo za 
ustanovitev posebne pedagoško-znanstvene enote za antične študije, 
na FF v Novem Sadu,, v katero se je vključil že prejšnji odbor Zve
ze. Ko pa se je izkazalo, da posredovanje Zveze ni potrebno alii za- 
željeno, je svoja prizadevanja v tej zadevi opustil. — Druga zadeva, 
v kateri naj bi Zveza društev za antične študije Jugoslavije zavzela 
svoje stališče, je bilo uradno povabilo Jugoslavije, da bi bil VIII. 
mednarodni mikenološki kolokvij 1. 1985 v Ohridu. Izvršni odbor je 
sprejel in načelno podprl to pobudo in s tem prevzel obveznost, da 
bo Zveza skupaj z drugimi, pred vsem makedonskimi znanstvenimi 
institucijami in visokošolskimi organizacijami sodelovala pri orga
nizaciji tega kolokvija za mikenološke študije. S tem je bil izpolnjen 
pogoj za finančno podporo s strani FIEC.
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Veliko smo se tudi trudili, da bi spodbudili ustanovitev repub
liških društev v SR Bosni in Hercegovini in v SR Črni gori, vendar 
v tem nismo uspeli, čeprav smo se z dopisi obrnili na nekatere pred
stavnike naše stroke( v obeh republikah in čeprav smo poskusili tudi 
z osebno intervencijo, naše pobude žal niso imele uspeha. Zlasti nas 
je razočaral ta neuspeh v SR BiH, kjer vendarle deluje zadostno šte
vilo strokovnjakov klasične filologije in sorodnih ved, tako da bi bi
la ustanovitev republiškega društva možna.

Ker je Zveza društev za antične študije Jugoslavije včlanjena 
v mednarodno federacijo za klasične študije (Federation Internatio
nale d'Etudes classiques — FIEC), smo izpolnjevali tudi obveznosti 
do te organizacije s tem, da smo redno plača vali kotizacije in da 
smo članicam naše Zveze posredovali obvestila, ki smo jih dobivali od 
sekretarijata FIEC. Tako smo bili n.pr. povabljeni, da pošljemo de
legata na generalno skupščino, ki je bila od 27.-29. avgusta 1982 v 
Helsinkih. Zveza žal ni imela sredstev, da bi delegatu krila stroške 
potovanja in bivanja v Helsinkih, pa tudi v posameznih republiških 
društvih ni bilo interesenta za udeležbo na tej skupščini, zato smo 
morali odsotnost jugoslovenskega predstavnika opravičiti pri tajniš
tvu FIECa. Republiškim društvom smo nadalje posredovali obvestila 
FIECa o 8. kongresu klasičnih filologov, ki bo v Dublinu v avgustu 
1984, s prošnjo, da s tem saznanijo tudi svoje člane. Poskrbeli smo 
tudi za prevode 1. okrožnice v jugoslovanske jezike za objave v Ži
vi antiki. S posredovanjem republiških društev smo informirali član
stvo tudi o zborovanju, Colloquium Didacticum v Orleansu v septem
bru 1982.

Upravni odbor Zveze ze je sestajal vsako leto, in sicer 1. 1981 
in 1. 1982 v Ljubljani, zadnjo sejo letos pa je imeli v Žalcu na pred
večer otvoritve zborovanja. Prvi dve leti smo prisotnost članov iz 
vseh republik izkoristili za to, da smo jih naprosili za predavanja 
članom DAHŠ in FF v Ljubljani, tako da smo koristno povezali sejo 
z dvodnevnim seminarjem, ki smo ga na ta način organizirali. Or
ganizacijsko in predvsem finančno sta nas pri tem podprla Društvo 
za antične in humanistične študije SRS in Oddelek za klasično fi
lologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Predavanja so bila vsako
krat dobro obiskana in vsakokrat se je ob njih razvijala plodna dis
kusija.

Na samih sejah upravnega odbora so bila na dnevnom redu 
aktuelna vprašanja, katerih reševanje je» v kompetenci Zveze. Veliko 
smo obravnavali probleme pouka klasičnih jezikov na vseh stopnjah 
izobraževanja, probleme izdajanja Žive antike, vprašanja mednarod
nih, povezav (poleg že omenjenih stikov s FIECom so bili stiki z or
ganizatorji zborovanja EIRENE v DDR in z mednarodnim birojem 
za didaktiko klasičnih jezikov v zvezi s kandidaturo prof. Bručiča za 
delegata Jugoslavije v tem biroju), obravnavali smo nadalje težave 
pri event. ustanavljanju republiških društev in sevedaj organizacijska 
vprašanja ob pripravah na zborovanje v Žalcu,
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V zadnjem letu dni se je dejavnost izvršnega odbora osredotoči
la na priprave za zborovanje v Žalcu. Razumljivo je, da so te pri
prave zahtevale veliko dopisovanja in raznih obiskov pri osebah in 
institucijah, katerih pomoč, sodelovanje ali uslugo smo potrebovali. 
Vsi člani odbora smo si prizadevali in žrtvovali precej čaša v želji, 
da bi zborovanje uspelo in da bi bil program bogat in pester.

V to poročilo naj bi bila vključena tudi poročila o delovanju 
posameznih republiških društev. V ta namen smo zaprosili vse pred
sednike za poročila o njihovih društvih. Žal se je na to vabilo odzval 
samo predsednik slovenskega republiškega društva prof. Simoniti, 
tako da lahko poročam samo o delu Društva za antične in humani
stične študije SRS, ki je v tem času štelo od 65 do 70 članov. To 
društvo je bilo zelo aktivno v prirejanju strokovnih predavanj. Pre
davanja s obila večinoma ob sobotah, da so se jih lahko udeleževali 
tudi profesorji latinščine, ki poučujejo na šolah po vsej Sloveniji. Po
sebno obogatitev programa predavanj sta pomenila oba že omenje
na dvodnevna seminarja, ki ju je podprl tudi Zavod za šolstvo SRS, 
saj sta predstavljala dragoceno sredstvo pri permanentnem izobra
ževanju profesorjev klasične filologije. Vseh predavanj je bilo v tem 
obdobju 20, med predavatelji pa naj poleg jugoslovanskih strokov
njakov posebej omenimo še prof. Huberta Petersmanna iz Heidel
berga, ki je gostoval z dvema predavanjima, prof. Viktorja Poschla 
iz Heidelberga in prof. Klausa Thradeja iz Regensburga. Predavatelji 
so obravnavali raznovrstne teme iz območja antičnih in humanistič
nih študij — od jezikovnih in literarnozgodovinskih do zgodovinskih, 
arheoloških in sorodnih vprašanj, bile pa so tudi teme s področja 
rimskega prava in zgodovine naše stroke na Slovenskem.

Veliko pozornosti in truda je slovensko republiško društvo po
svetilo organizaciji tekmovanj srednješolcev v znanju latinščine. Ta 
tekmovanja je naše društvo vsako leto prirejalo v sodelovanju z Dru
štvom za tuje jezike. Čaprav je v Sloveniji zelo upadlo število raz
redov, v katerih se poučuje latinščina, lahko z zadovoljstvom ugoto
vimo, da se tako učitelji latinščine kakor tudi dijaki radi odzi
vali k udeležbi na tekmovanjih in dosegali lepe uspehe. L. 1981 je 
tekmovalo 22 dijakov, 1. 1982 20 dijakov in 1. 1983 19 dijakov. Re
publiško društvo je najboljše tekmovalce nagradilo s knjižnimi da
rili.

Društveni odbor je ves čas pozorno spremljal novosti in javno 
razpravo ob uvajanju usmerjenega izobraževanja in si prizadeval 
okrepiti in utrditi položaj pouka klasičnih jezikov v novih progra
mih. Večkrat je interveniral na pristojnih forumih, nazadnje v zve
zi z uvajanjem tretjega tujega jezika in intenzivnega pouka jezikov 
na šolah družboslovno jezikoslovne usmeritve. Nekaj članov društva 
se je v tem času tudi intenzivno angažiralo pri oblikovanju učnih 
programov v posebni komisiji pri Zavodu za šolstvo SRS.
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Moje poročilo na žalost ni popolno, ker mi manjkajo podatki 
o delovanju ostalih republiških društev. V kolikor imajo prisotni 
udeleženci občnega zbora pregled nad njihovo dejavnostjo, bi želela, 
da v diskusiji dopolnijo moje poročilo.
Žalec, 29. septembra 1983.

Tajnik
Zveze društev za antične štud. Jug.

Erika Mihevc-Gabrovec

POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČNEMU ZBORU ZVEZE 
DRUŠTEV ZA ANTIČNE ŠTUDIJE JUGOSLAVIJE

Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo kot predsednik Primož Simo
niti in kot člana Vladimir Vratovič in Martin Benedik, je pregledal 
poslovanje upravnega odbora Zveze društev za antične študije Ju
goslavije na podlagi blagajniške knjige in pripadajoče dokumentaci
je ter tajniških knjig, t.j. zapisnikov sej in prejetih in odposlanih 
dopisov, ki so pregledno spravljeni v skupine po tematiki.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je vse poslovanje potekalo v vzor
nem redu in po veljavnih predpisih.

Zato predlaga občnemu zboru, da glasuje za razrešnico sedanje
mu upravnemu) odboru, ki je dobro in uspešno opravljal svoje delo. 
Žalec, 29. septembra 1983

Člana nadzornega odbora: 
Vladimir Vratovič 
Martin Benedik

Predsednik nadzornega odbora: 
Primož Simoniti


