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PRVIH DVAJSET
LET JE ZA NAMI
Tako lahko zaključimo po skupno
prehojeni poti, od ustanovitve
Zveze SVS pa do danes. Marsikaj
se je v tem času zgodilo, kar največ
tega strnjenega in zapisanega pa
ste si lahko prebrali v zborniku
z naslovom Zveza SVS 1997-2017,
ki je bil izdan ob našem jubileju in svečano predstavljen
v hotelu Mons v Ljubljani. To pravzaprav ni brošura, če
citiram novinarja Črta Kanonija, ampak knjiga (prava mala
enciklopedija op.p.), ki opisuje zgodovino motorizacije na
Slovenskem od njenih začetkov pa do danes, vključno z
začetki starodobništva in aktivnostmi naših društev, ki tvorijo
Zvezo SVS. Izbrani uredniški odbor se je z izzivom spopadel
z vso zagnanostjo in uspel na rok - ravno ob praznovanju
obletnice 19.09.2019 – zbornik predstaviti našim članom in
javnosti. Članom uredniškega odbora, ki so prispevali svoje
znanje, prostovoljno delo in zavzetost pri pripravi gradiva za
zbornik, gre na tem mestu iskrena zahvala in pohvala. Ker
smo se v vodstvu zveze dogovorili, da zbornik nadomešča
dve Glasili SVS, ga je prejel vsak član društva, včlanjenega
v našo zvezo, ostali izvodi pa so namenjeni promociji in
našim sponzorjem. Dobro je stekla tudi logistika - razdeliti je
bilo treba okrog 4 tone knjig - zato verjamem, da je večji del
populacije v društvih knjigo že prebral. Odzivi so v glavnem
pozitivni, nekaj kritik pa je bilo v zvezi z zapisi pri predstavitvi
včlanjenih društev, na kar pa uredniški odbor ni imel vpliva,
saj smo objavili tekste, ki so jih napisali v društvih sami.
Dovolite mi, da se v imenu uredniškega odbora zahvalim
vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je zbornik pravočasno
nastal, posebna zahvala gre vsem avtorjem prispevkov, tako
zunanjim kot domačim.
In kje smo ostali z Glasilom? Zaradi ohranitve kontinuitete
številčenja je pred vami zadnja v letu 2017, 32. številka
Glasila, ki izhaja s polletnim zamikom. Ta številka predstavlja
nekakšen jubilej, namreč osem let je minilo od izdaje prve
številke. Kar nekaj prispevkov za objavo se je v tem času
nabralo, zato se opravičujemo za morebitno »zakasnelo
informacijo«. In kot vselej doslej, so tudi tokrat mnenja o
tem, kaj v Glasilu SVS prvenstveno objavljati, različna. Glede
na množico člankov, ki jih prejmemo iz društev, je glavno
vodilo predstavitev aktivnosti – srečanja, jubileji, dosežki,
potopisi, ekskurzije, ..Vsekakor je naš interes objavljati tudi
več strokovnih prispevkov iz starodobništva, žal pa nam
nemalokrat zmanjkuje prostora. In že smo pri kritiki v zvezi s
tematiko v objavah. Zelo ozek segment bralcev – poimenujmo
jih »zahtevnejši« -, za našo publikacijo radi uporabljajo
zaničevalnico »pionirski list«. Če pa pogledamo stvarno
kazalo vseh prispevkov v Glasilih do sedaj, ugotovimo, da je
teh kritikov malo (preštejemo jih manj kot je prstov na eni
roki), prav tako je s prispevki ,ki so jih ti kritiki objavili v osmih
letih. Da smo si na jasnem, kritika je zelo dobrodošla in je za
nadaljnje delo vzpodbudna, če je le objektivna... Na koncu
še nekaj zanimivosti iz te številke: Zgodovina registrskih
tablic v Sloveniji, primer restavriranja krmila avtomobila,
zanimivosti iz sveta starodobništva, pišemo o novo nastalem
muzeju, utrinkih iz društev, tu je koledar prireditev in še kaj
se bo našlo.
Na koncu naj vam v novem letu zaželim čim več uspehov,
veselja in srečno prevoženih kilometrov z vašimi starodobniki,
v zimskem času pa ne pozabite na nujna vzdrževalna dela, da
bodo vaši konjički nared za novo sezono.
Vladimir Perkič
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