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Priprave
predlogov za
razpravo o
spremembah pri
delovanju društva

predlog je bil podan v razpravo članom društva do jesenskega Občnega zbora so
bile pripombe in predlogi posameznih članov usklajene, predlogi sprememb
potrjeni. Identičen koncept predlogov sprememb je bil podan tudi na združenju
ZDIT (katerega člani je bil DKS v letu 2010) in tudi pri tem združenju so ideje o
prenovi takoj naletele na pozitiven odziv in nemudoma so pričeli z zbiranjem
predlogov, spremembe pa uvedli že v dveh mesecih po sprožitvi. Prav tako smo v
našem društvu izvedli obsežne spremembe Pravil društva in jih tudi sprejeli.
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Priprave
predlogov za
ustreznejše
poimenovanje
društva…

Formirano je bilo več predlogov v ožji izbor pa sta prišla: Slovensko združenje za
barve – SZB, Slovensko združenje za barvne študije – SZBŠ. V tem času je potekalo
zbiranje materialov in predlogov za oblikovanje primernejše posodobljene
podobe, saj bi želeli z prenovo podobe bolj prepričljivo privabit mlade v svoje vrste.
Izvedena je bila tudi obširna analiza možnosti prenove stare podobe.
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Prenova celostne
podobe društva

Potekalo je zbiranje materialov in predlogov za izdelavo študije za novo CGP in
predlogi vzorcev. Pomisleki glede snovanja nove podobe so bili sicer utemeljeni, a v
prizmi perspektive, da se mora društveno delovanje v temelju posodobiti in preiti
na nove tehnologije komuniciranja, vzpostaviti ustrezno tehnološko platformo in
izdelati vso potrebno digitalno podporo in elemente, je prenova sama po sebi
logična in se je izkazala tudi za nujno potrebno. S predelavo stare podobe bi samo
zakomplicirali prehod na nove medije in se še dlje časa ukvarjali s staro prakso.
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Prijava na razpis
za zaposlitev
dveh prevajalcev
preko javnih del

Zaposlitve nismo izvedli, ker še niso bili ustvarjeni predpogoji - tako prostorski kot
vsebinski - vezani na program, ki je bil šele v nastajanju. Poleg tega so bili izraženi
tudi pomisleki, da si v času najostrejše gospodarske krize, tega preprosto še ne
moremo privoščiti. Predsednik kot mentor pa tudi še nisem imel časa za to.
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Nadaljevanje
aktivnosti pri
dopolnjevanju
slovarja s
področja barve in
usklajevanje z
drugimi
strokovnimi
institucijami

Kot predsednik sem bil na pogovorih s predsednico AIC, ki je izrazila interes za
sodelovanje pri pripravi skupnega slovarja na nivoju celotne svetovne organizacije
AIC, poslati bi bilo potrebno konkreten predlog iz naše strani, da bi se nato odločili.
Pri pregledu osnutka slovarja z relevantnimi člani društva smo ugotovili, da je
potrebno naš slovar v določenih terminoloških definicijah še uskladiti z novejšimi
smernicami ICC osnutka (ki pa je še v izdelavi). Ugotovili smo tudi, da si finančnega
bremena trenutno še ne moremo privoščiti. Izkazalo se je namreč, da je področje
slovarjev precej bolj zapleteno in povezano s financami, kot smo si predstavljali pri
koncipiranju in planiranju. Vsekakor bo to ostal dolgoročno zastavljen projekt, ki ga
bomo naslanjali na lastne prevodne prispevke, ob tem pa iskali financerja.
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Posodobitev
spletne strani:

Pripravili smo koncept idejne zasnove delovanja združenja na novi programski
osnovi, ki bi omogočala interaktivno sodelovanje članov, bolj neposrednega
dogovarjanja in odločanja s pomočjo spletne tehnologije, raznih funkcionalnih
forumov, ter širšega kroga dostopnih dovoljenj za aktivne člane. Izdelani so bili
konceptni predlogi za funkcioniranje forumov, kot so barvna svetovalnica,
študentski forum, strokovni forum, Wiki-vir, slovarski kotiček, arhivska banka,
kategorizacija strokovne literature,…, podrobnosti v okviru programa za 2011.
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Udeležba na
konferencah ter
strokovno
delovanje članov

Posamezni člani in člani sekcij so bili v preteklem obdobju izjemno aktivni, tako na
strokovnih področjih povezanih z barvo, kot na konferencah: AIC, ICC, ISNG, ISN in
drugih… V prilogah so zbrani podatki o aktivnostih članstva, vendar priloženo
gradivo predstavlja le tisti del, ki smo ga uspeli zbrati in urediti. Večina članstva je
bila v tem obdobju zbiranja gradiva prezasedena.
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Začetek priprav

Podan je bil predlog na Katedro za Arhitekturo in prostor Univerze Maribor, kjer je
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za pridobitev
mednarodne
konference AIC
na pod naslovom
Barva in
Arhitektura

bil sprejet z velikim odobravanjem. Vendar pa ga rokovno ni bilo mogoče definirati,
zaradi intenzivnosti prihajajočih dogodkov, vezanih za Maribor in druga mesta
vključena v EPK 2012, ker bodo prezasedena s številnimi prireditvami v katere bo
vključen tudi oddelek za Arhitekturo in prostor, ki ima do leta 2012 že polno
zaseden program aktivnosti. Poleg tega so tudi termini za AIC zasedeni za par let v
naprej, tako da ostaja ideja v srednjeročnem planu za eno izmed prihodnjih let.
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Priprava predloga
za povezovanje
izobraževalnih
inštitucij in
strokovnjakov s
področja znanosti
o barvah

Lotili smo se priprav za celovito prenovo izobraževalnih programov na področju
barvnega opismenjevanja in v povezavi s (s)likovno vzgojo na vseh ravneh od
predšolske, osnovnošolske, srednješolske pa vse do visokošolske ravni
izobraževanja. Pri tem gre za dolgoročno nalogo, ki sega preko nacionalnega okvira.
Naše združenje je bilo med pobudniki za vzpostavitev mednarodnega telesa v
okviru organizacije AIC za razvoj in artikulacijo mednarodnega jezika barv. V tej
zvezo se bodo posamezni člani aktivno vključevali v določene strokovne skupine za
preučevanje relevantnih gradiv v podporo temu velikemu skupnemu cilju.
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Pripraviti
referenčno listo
literature

Za podporo vsem omenjenim izobraževalnim procesom smo pričeli s zbiranjem
referenčne literature za posamezna področja problematike barv in ga klasificirati
glede na področja uporabe. Omenjeno zbrano gradivo bo sestavni del spletne
rubrike za dostop do kategorizirane strokovne literature.
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izdelava novih
poglavij in kadrov
za video film

V tem obdobju so se nadaljevale aktivnosti pri izdelavi nadaljnjih poglavij, kadrov in
sekvenc za video film Življenje z barvo, v katerem bodo pojasnjeni nadaljnji
fenomeni s področja barv. Že prvi del izdelanega video filma je požel na raznih
festivalih že nekaj nagrad (spisek v prilogi), vendar se trudimo narediti še bolje.
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Org. strokovnih
ekskurzij

V tem obdobju nam organizacija samostojne ekskurzije ni uspela, smo se pa
priključili programu ekskurzij v okviru ZDIT, katerega člani smo.
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Vzdrževanje
stikov s sorodnimi
asociacijami

Kot predsednik sem bil na obisku pri predsednici Švedskega združenja za barve, pri
Berit Bergström, ki je hkrati tudi predsednica AIC in NCS-ovega instituta za barve.
Srečanje se je nanašalo predvsem na izkušnje pri delovanju švedskega združenja za
barve in pridobivanju napotkov za preobrazbo našega združenja…
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Priprava letnega
poročila članov

V prilogi so bibliografski podatki dela našega aktivnega članstva, a še zdaleč ne
vsega, vendar se že iz priloženega vidi množina in širina delovanja članstva.
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Izdelava AIC
newsletter

Izdelano je bilo poročilo za AIC, ki ga urejuje Lindsey Mc Donald, Anglija ( v prilogi)

Dodatno opravljeno neplanirano delo:
v začetku leta 2010 smo opravili vse potrebne aktivnosti in dostavili vse potrebne podatke na Ministrstvo za
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Ta status nam je bil podeljen v trajni mandat.

Dodatna pojasnila:
O spremembah pri delovanju društva: – predlog je bil v preteklem letu pripravljen in podan v razpravo
članom društva. To pomeni, da je bilo potrebno temeljito analizirati obstoječe stanje, načrtovati nove
rešitve, ki bi nam dale nov zagon in tako družbeno vlogo v javnem interesu, ki ustreza potrebam našega
okolja. Vse predvidene spremembe smo temeljito premisliti in jih imeli skozi vse leto v razpravi. Nedvomno
se je že nekaj zadnjih let kazalo, da je obstoječ način delovanja in druženja zastal ter da je nujno potrebna
funkcionalna posodobitev in prehod na nove tehnologije komuniciranja. Hkrati nas je k spremembam
spodbudila izguba dolgoletnega sedeža in iskanje novega. Vse to stenje je naravnost klicalo po sočasnih
spremembah: ko se že morajo spremeniti naslov in s tem v zvezi določeni členi Pravilnika društva, smo to
priložnost izkoristili za še intenzivnejše in temeljitejše spremembe, ki se naj pokažejo tudi na zunanji
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podobi! Popolnoma identičen predlog za prenovo sem kot član DKS podal tudi na združenju ZDIT, ki pa je
idejo o prenovi takoj sprejelo in tudi nemudoma pričelo z zbiranjem predlogov. V nekaj korakih, je prišlo do
sprejema odločitev o preimenovanju iz ZDIT v ZID, sprejeti so bili predlogi za dopolnitev in spremembo
določenih členov pravilnika in intenzivno se je pričela iskati lokacija za nov sedež združenja. Sedež združenja
smo namreč oboji izgubili zaradi denacionalizacije objekta v katerem smo domovali! Sprva smo iskali
prostore za naš sedež skupaj, kasneje pa smo našli svojo rešitev. Sočasno ob tem je bila podana tudi ideja za
izdelavo nove celostne podobe, ki je že v koncipiranju. Ob vseh teh korenitih in nepričakovano hitrih
spremembah pa je s tem nastala hkrati tudi priložnost, da se ob menjavi lokacije in uradnega naslova
našega društva, opravijo temeljite spremembe vezane na koncept delovanja. Tako je bilo to minulo leto,
leto zimskega obdobja, nevidnega klitja, prve rezultate vpeljanih sprememb pa lahko pričakujemo v
naslednjih letih. Iz tega razloga društvo tudi ni imelo kakih posebnih stroškov, prav tako pa tudi kakih
omembe vrednih prihodkov ne.
O predlogih za ustreznejše poimenovanje društva glede na problematike današnjega in prihajajočega
časa: zbiranje predlogov in materialov za oblikovanje novega imena društva je potekalo kar nekaj časa, saj
smo želeli čim bolj široko povzeti bistvo delovanja društva in pestrost članstva, kar je temeljna značilnost
barv samih po sebi. Glede na to, da je bilo dosedanje ime terminološko v mnogih pogledih sporno, saj je
bilo v prvi vrsti opredeljeno z moško spolno obliko »kolorist« pa čeprav predstavljajo ženske že ves čas
obstoja društva pretežno večino članstva, z njegovo dolgoletno predsednico, sedaj podpredsednico ga.
Jelerjevo vred. Na drugem mestu pa je označevanje s pojmom koloristike postalo preozko, predvsem takrat,
kadar se kateri izmed članov ukvarja z barvno teorijo, filozofijo ali psihologijo barve in še vrsto drugih zvrsti,
ki jih ozko opredeljen pojem koloristike ne zajema. Po vseh dolgotrajnih tehtanjih, premislekih, preverbah
in argumentaciji smo prišli do predloga, ki se nam je zdel da povzema prav vse možnosti v zvezi z barvo,
torej: Slovensko združenje za barve – SZB, angleško: Slovenian society for colours - SSC. Vzporedno je
potekala analiza možnosti za učinkovito prenovo starega znaka oziroma evolutivne prenove celotne
celostne podobe ter prehod na popolnoma digitalno komuniciranje, torej: upravljanje, dogovarjanje,
sklepanje, odločanje.
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O prenova celostne podobe društva – Potekalo je zbiranje materialov in predlogov za izdelavo študije CGP
in predlogi vzorcev. Pomisleki, da se že snuje nova podoba, ko še ni vidnih vsebinskih sprememb, so bili
sicer razumljivi, vendar ne utemeljeni. V prizmi pogleda na to, da se mora društveno delovanje resnično v
temelju posodobiti, preiti na nove tehnologije komuniciranja, vzpostaviti ustrezno tehnološko platformo,
izdelati ustrezne digitalne elemente, je prenova sama po sebi logična, vzporedna in tudi potrebna, ne glede
na to ali bi želeli novo ali ne. Tudi s staro podobo bi morali narediti nujno potrebne spremembe za uporabo
na novih medijskih komunikacijah. S staro podobo bi samo komplicirali in se dlje časa ukvarjali s prekinitvijo
s staro prakso. Torej, moto je bil: nova podoba za nove čase.
Glede na to da se bo moralo društveno spletno stran v temelju prenoviti, saj bi želeli vpeljati kup novosti in
pripraviti take platforme, ki bi omogočale interaktivno komunikacijo in upravljanje spletnih vsebin, to
pomeni, da je potem smiselno, če se dela vse iz temelja na novo, da se postavijo tudi elementi zunanje
podobe povsem na novo.
Komunikacijske platforme bi prenesli na Joomla operacijski sistem, za prenos vseh podatkovnih baz v nov
model pa ocenjujemo, da nas bo to stalo okoli 1.500,- do 2.000,- EUR. A brez te prenove sistema pa bi
stanje komunikacije ostalo na tej odvisni in pasivni ravni kot do sedaj, kar pa vsi opažamo, da tudi s
prisilnimi sredstvi ne deluje več. Poleg vseh naštetih sprememb bo naš bodoči moto pri delovanju združenja
izključno motivacija in lastna odgovornost vsakega posameznega člana društva ter jasno opredeljena
družbena vloga v javnem interesu.
Poročilo pripravil:

Vojko Pogačar
MB, 22.03.2011

