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Poletna šola 
klasičnih jezikov  

v Delfih 
 

Od 24. junija do 1. julija 2017 

 

Na šoli bo sodelovalo štirideset dijakov slovenskih klasičnih 

gimnazij in deset profesorjev slovenskih klasičnih gimnazij, 

Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani. 

 

STROKOV NI  S VET  

 

Athanasios Markopoulos, Univerza v Atenah 

Andreja Inkret, Univerza v Ljubljani  

Matej Hriberšek, Univerza v Ljubljani 

Jerneja Kavčič, Univerza v Ljubljani 

Marko Marinčič, Univerza v Ljubljani 

David Movrin, Univerza v Ljubljani 

Špela Tomažinčič, Univerza v Ljubljani 

Gregor Pobežin, Univerza na Primorskem 

Brane Senegačnik, Univerza v Ljubljani 

 

Evropski kulturni center v Delfih sta v šestdesetih zasnovala 

arhitekta Konstantinos Kitsikis in Antonis Lambakis, dva 

pomembna predstavnika modernistične šole. Večkratni grški 

premier in predsednik Konstantinos Karamanlis, ki si je sam 

močno prizadeval za vstop Grčije v takratno Evropsko 

gospodarsko skupnost leta 1961, si ga je predstavljal kot 

središče, v katerem bi države članice postavile vrsto svojih 

paviljonov, namenjenih srečanjem iz sveta umetnosti, znanosti 

in književnosti. Zgradili so ga na gozdnatem pobočju 

neposredno pred vasico, kakih deset minut hoje od 

arheološkega najdišča, in sicer na zasebnem, štirideset 
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hektarov velikem zemljišču. V prepletu stekla, betona, lesa, 

kamna, škržatov ter umetniških skulptur je nastal hotel s 45 

sobami, zasnovanimi kot niz hišic z razgledom na Korintski zaliv. 

Ob njem je sodobno konferenčno središče z dvema velikima 

dvoranama (»Apolonovo« in »Dionizovo«) s skupaj 330 sedeži, 

tremi pomožnimi dvoranami, knjižnico, razstavnim prostorom 

in tajništvom, ki skozi vse leto prireja srečanja na temo kulture, 

umetnosti in izobraževanja.  Morda najočarljivejše je odprto 

(»Frinihovo«) gledališče, ki so ga postavili v hribu nad vsem 

tem, izčiščena kamnita aluzija na antična gledališča, kjer je 

prostora za približno 1100 gledalcev. Center skozi vse leto 

organizira programe, namenjene dijakom, študentom in 

profesorjem klasičnih jezikov. 

 

Kandidati, ki bodo sprejeti na poletno šolo, bodo morali na 

račun Društva za antične in humanistične študije Slovenije, 

Aškerčeva 2, vplačati znesek za stroške bivanja (polni penzion) v 

Evropskem kulturnem centru v Delfih ter za stroške seminarja, 

oboje skupaj 240 evrov; številka računa je SI56 0201 0009 

2240 176 (pri NLB); kot namen pri plačilu izberete kratico OTHR 

in vpišete »Delfi«. Do odhoda v Grčijo bo treba nato poravnati 

še stroške prevoza in dveh nočitev na poti, skupaj 160 evrov. O 

podrobnostih v zvezi s plačilom boste obveščeni hkrati z 

obvestilom o sprejemu.  

 

Učiteljem, ki se bodo udeležili poletne šole, bo fakulteta izdala 

potrdilo v skladu z zadnjim odstavkom 19. člena Pravilnika o 

napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.  

 

 

PROGRAM  

 

Sobota, 24. junija 

 

6.00  Odhod iz Ljubljane z avtobusom  

  (na parkirišču Dolgi most) 

zvečer  Večerja in nočitev v mestu Polykastro 

  Delavnica 1: Delfi, popek antičnega sveta  
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Nedelja, 25. junija 

 

8.00  Zajtrk  

dopoldne  Delavnica 2: ogled antične Pele,  

  zgodovinske prestolnice makedonskih  

  kraljev v času Aleksandra Velikega, ter  

  tamkajšnjega arheološkega muzeja  

zvečer  Prihod v Delfe 

  Večerja 

   Delavnica 3: Antika na filmskem platnu  

 

 

Ponedeljek, 26. junija 

 

08.00-09.00  Zajtrk 

09.00-10.20  Predavanje 4: Antična  

tragedija (Brane Senegačnik) 

10.20-10.30  Odmor 

10.30-11.50 Predavanje 5: Gledališke podobe  

antičnih dram (Andreja Inkret) 

11.50-12.10 Odmor  

12.10-13.30 Predavanje 6: Plutarhovi življenjepisi  

in antična Bojotija (Matej Hriberšek) 

 

13.30-16.00    Kosilo in kopanje 

 

Popoldne Delavnica 7: obisk arheološkega najdišča 

in muzeja: izvir Kastalije pod Parnasom, 

Apolonov tempelj s preročiščem, atenska  

   zakladnica, gledališče, stadion; muzej  

z Antinojevim kipom, sfingo in voznikom;  

Atenin tempelj in tholos.  

19.00-20.00 Večerja  

 

20.00-21.00  Delavnica 8: Podzemni Rim 
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Torek, 27. junija 

 

08.00-09.00  Zajtrk 

09.00-10.20  Predavanje 9: Apolonov kult  

    in grška literatura (Marko Marinčič) 

10.20-10.30  Odmor 

10.30-11.50 Predavanje 10: Slovaropisno stoletje  

in Wiesthalerjev veliki projekt  

(Matej Hriberšek) 

11.50-12.10 Odmor 

12.10-13.30  Delavnica 11: Latinske besedne igre 

 

13.30-16.00    Kosilo in kopanje 

 

Popoldne  Delavnica 12: ekskurzija po antični  

   Bojotiji: Parnas, Tebe in arheološki  

   muzej, Hajroneja 

19.00-20.00  Večerja 

 

20.00-21.00 Delavnica 13: Skulpture s Partenona 

                                      

Sreda, 28. junija 

 

08.00-09.00  Zajtrk 

09.00-20.00  Delavnica 14: ekskurzija v Atene:  

Akropola, Partenon z muzejem, Erehtej, 

Syntagma, Ἰλίου μέλαθρον 

 (Schliemannova hiša) s freskami Jurija 

Šubica, agora 

 

20.00-21.00  Večerja 

21.00-22.00  Delavnica 15: Grško gledališče 
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Četrtek, 29. junija 

 

08.00-09.00  Zajtrk 

09.00-10.20 Predavanje 16: Avtentična izgovarjava 

klasičnih jezikov (Jerneja Kavčič) 

10.20-10.30  Odmor 

10.30-11.50 Predavanje 17: Pindarjeva poezija  

(Brane Senegačnik) 

11.50-12.10 Odmor  

12.10-13.30  Predavanje 18: Klasična arheologija 

(Špela Tomažinčič) 

 

13.30-17.00    Kosilo in kopanje 

 

18.00-19.00 Večerja  

 

19.00-21.00  Delavnica 19:  

Literarni večer Pindarjevih pesmi 

 

Petek, 30. junija 

 

08.00-09.00  Zajtrk 

09.00   Odhod iz Delfov 

popoldne Delavnica 20: Solun – beli stolp, rimska 

tržnica, Galerijeva rotunda in slavolok, 

cerkev svetega Dimitrija, arheološki 

muzej, muzej bizantinske kulture 

20.30  Večerja v solunski četrti Ladadika 

  Nočna vožnja domov 

 

Sobota, 1. julija 

 

dopoldne  Prihod v Ljubljano 
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Prijavnica za poletno šolo 

klasičnih jezikov v Delfih 
 

Od 24. junija do 1. julija 2017 (www.eccd.gr) 

 

 

Ime  ............................................... 

Rojstni datum  ............................................... 

Šola ............................................... 

Naslov ............................................... 

Telefon ............................................... 

E-pošta ............................................... 

Datum ............................................... 

 

    Podpis:   ______________________________________________ 

 

 

Podpisano prijavnico vrnite Jerneji Kavčič, Oddelek za klasično 

filologijo, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, s pripisom »Poletna šola 

klasičnih jezikov v Delfih 2016«; ali po e-pošti na naslov 

jerneja.kavcic@guest.arnes. Organizatorji bodo veseli tudi vaših 

morebitnih vprašanj.  

  

mailto:jerneja.kavcic@guest.arnes
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