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Ljubljana, 5. februar 2012

Redni polletni sestanek predstavnikov nacionalnih zvez FELA / IDEC
Dunaj, 21. in 22. januar 2012

21. in 22. junija je na Dunaju v prostorih Knjižnega kluba potekal redni delovni sestanek
predstavnikov evropskih nacionalnih zvez bralnih društev, udeležila sta se ga tudi
predstavnika Mednarodne bralne zveze (IRA). Sestanek je vodila predsednica Meeli Pandis
(Estonija).
Prvi del sestanka je bil namenjen srečanju z nizozemsko princeso Laurentien, ki je od leta
2009 posebna UNESCOva odposlanka za problematiko pismenosti. Princesa od februarja
2011 predseduje tudi evropski strokovni komisiji, ki pripravlja priporočila za dvig pismenosti v
Evropi (pripravljena naj bi bila menda do sredine leta 2012). Ciljna skupina so mladostniki –
PISA in druge raziskave so namreč pokazale, da ima 20% petnajstletnikov v Evropi težave
pri branju, matematiki in pri naravoslovju, s pomočjo dela omenjene skupine pa želijo
odstotek mladih s težavami bistveno znižati (za vsaj 5%, če ne več).

V drugem delu sestanka je bila pozornost namenjena
 prihajajočim strokovnim posvetovanjem
Motivation, creativity, more reading
13. – 14. junij 2012, Reykjavik (Islandija)
Rok za prijavo referatov je minil, a se verjetno še da zmeniti za naknadno
prijavo preko BDS.
(15. in 16. junij – srečanje odbora IDEC/FELA)
V Estoniji bo ob dvajseti obletnici bralne zveze vrsta prireditev od marca do
junija 2012.
Let’s read!
8. – 9. avgust 2012 , Talin (Estonija)
Več o konferenci, pozivu k prijavi referatov itd na
http://conference.ifla.org/ifla78/calls-for-papers/lets-read-reading-and-printdisabilities-in-young-people
New Challenges, New Literacies
6.– 9. avgust 2013, Jönköping (Švedska)
www.scira.nu ali www.literacyeurope.com
Rok za oddajo povzetkov: 1. 11. 2012
 spletnim stranem (posamezne nacionalne organizacije naj imajo delujoče in
aktualne spletne strani; IDEC ima novo wiki okolje, kjer je prostor za forume,
obvestila)

 poročilom
- predsednici je potrebno oddati poročilo za leto 2011
- za krovno organizacijo IRA je potrebno oddati poročilo o upravnih odborih
posameznih nacionalnih društev in članstvu v IRA (po krajšem razgovoru, ali
je potreben seznam članov z njihovimi članskimi številkami, je prevladalo
mnenje, da bodo članstvo tako ali tako preverjali v IRA)
- društvo naj pripravi stran (A4, ležeče) o svojem delovanju – gradivo bo
predsednica M. Pandis uporabila za pripravo plakata na konferenci v Chicagu.
Rok: konec marca 2012
 volitvam novega predsedstva (prihaja v letu 2013)
 sestankom odbora IDEC v naslednjih letih; prvi sestanek bo po konferenci na
Islandiji, naslednji v Glasgowu (zbirajo predloge za 2014 in 2015).
 usposabljanju novih članov nacionalnih odborov
Zaradi pomanjkanja sredstev v zadnjih letih izobraževanj novih članov žal ni bilo. Vsi
prisotni, ki so bili v preteklih letih deležni tovrstnih izobraževanj, so se strinjali, da so
izredno pomembna in koristna, zato so predlagali, da ga IDEC izpelje sam in sicer
pred rednim sestankom. Predlog lokacije: Glasgow. Pomislek: stroški prevoza.

Na Dunaju je potekal tudi četrti redni zbor FELA (Federation of European Literacy
Associations), delno sta bila sestanka FELA in IDEC združena. Predsedujoči FELA je Gerry
Shiel (Irska).







Na sestanku je bil potrjen zapisnik sestanka iz Monsa (Slovenijo je tam zastopala
Tanja Jelenko).
Srečanje je bilo posvečeno spominu na nedavno preminulega blagajnika (Serge
Terwagne iz Belgije).
Na volitvah za novega blagajnika je bila izmed dveh prijavljenih kandidatov izvoljena
Henrietta Dombey (Velika Britanija).
Članarina za leto 2012 ostaja nespremenjena. Države članice so jo lahko poravnale
kar na licu mesta.
Prihajajo volitve za novo predsedstvo (junij 2012).
FELA bo razpisala manjše štipendije (Research Grants Scheme), namenjene
raziskovalnim projektom v zvezi s pismenostjo. V razpravi je bil osnutek razpisa
dopolnjen s pripombami članov, razpis bo javno objavljen predvidoma pomladi 2012.

