
TOREK, 25. sept. 2018

predavalnica 3

12.00-12.50 RIMSKO PRAVO
IZVAJALEC prof. dr. Janez Kranjc

SREDA, 26. sept. 2018

predavalnica 1067

9.00-10.50 Dediščina antike: RIMSKA MEDICINA
IZVAJALEC mag. Nataša Gaši

Predstavila bom odnos do medicine in njen razvoj v antičnem Rimu. Poseben 

poudarek bo na predstavitvi Galena in njegovega dela, ki je imelo vpliv tudi na 
zdravnike novega veka, saj so po njem študirali vse do 19. stoletja. Galen se je ukvrjal 
s preučevanjem anatomije, fiziologije, kirurgije in tudi farmacije. Naredili bomo 

Galenovo kremo, ki jo nevede, da gre za njegovo iznajdbo, uporabljamo še danes – v 
hladnejših mesecih za zaščito oziroma pomiritev kože izpostavljene mrazu in kot 
zaščito kože dojenčkov v pleničnem predelu. Razmerje, ki ga je določil Galen, je še 
danes osnova za hladilna mazila.

Po predavanju in delavnici si bodo obiskovalci lahko ogledali repliko kirurškega 
orodja. Podobnega so našli v grobu emonske zdravnice ob zadnjih gradbenih posegih 

na Slovenski cesti v Ljubljani. 

11.00-12.50 CORPUS HUMANUM - človeško telo v antiki
IZVAJALEC Polonca Zupančič, prof. latinščine, filozofije in stare grščine

PREDSTAVITEV

Udeleženci se bodo na delavnici preko dialogov in besedil v latinščini seznanili z 
nekaterimi temeljnimi pojmi, pregovori in izrazi v povezavi s človeškim telesom in 

antično medicino, na katere lahko naletimo še dandanes. Poleg tega bodo na podlagi 
latinskih in deloma grških izrazov za dele človeškega telesa odkrivali pomen 
določenih medicinskih diagnoz in poimenovanj specializiranih zdravnikov. Spoznali 
bodo nekaj najbolj tipičnih antičnih medicinskih pripomočkov ... Spoznali bodo 
Hipokratovo prisego in teorijo o štirih telesnih tekočinah ...

13.00-13.50 ANTIČNI ODNOS DO STVARSTVA IN BIVANJA
IZVAJALEC Dragica Fabjan Andritsakos, dr.

PREDSTAVITEV

Antični svet je bil veliko bolj povezan z naravo, kot smo mi danes. Razumel jo je kot 
enakovrednega partnerja v bivanju celotnega vesolja in ne kot sredstvo izkoriščanja. 

Predstavitev skuša orisati filozofijo narave pri starih Grkih - od mitologije do 

predsokratikov ter stoikov. Razlaga, kakšna je bila povezava človeka z naravo ter v 
širšem smislu način mišljenja in življenja starih Grkov ter vrednoste starega sveta, ki 
se navezujejo na naravo.

otvoritvena slovesnost
dogodki drugih sekcij

PREDSTAVITEV



predavalnica 2074

9.00-10.50 KAJ JE EPIGRAFIKA?
IZVAJALEC dr. Anja Ragolič

Predstavitev vede s primeri rimskih napisnih spomenikov iz emonskega upravnega 
območja.
Spoznali bomo različne vrste napisnih kamnov in njihove značilnosti. V drugem delu 
bodo sledili primeri rimskih spomenikov iz območja emone, ki jih bomo skušali tudi 

11.00-11.55
Dediščina antike: IZUMI RIMSKEGA IMPERIJA, KI JIH SREČUJEMO 

ŠE DANES kartografija, postavljanje mest, cement, taksimeter

IZVAJALEC Dejan Češarek, abs. arheologije

PREDSTAVITEV

Dediščina antičnega Rima je še danes vidna skoraj na vsakem koraku, a se največkrat 
ne zavedamo, da so stvari, ki jih malce spremenjene uporabljamo še danes, izumili že 
stari Rimljani. Izbral sem izume z različnih področij človekovega delovanja: od 

gradbeništva (cement, akvadukt, cestno omrežje), geodezije (groma, odometer), 
arhitekture (terme, hipokavst, kloaka), merjenje časa (sončna ura, vodna ura), 
računanje (abakus), poljedeljstvo in ostalo gospodarstvo (stroj za žetje, vodno kolo) 
ter izumi, ki so olajšali vsakodnevno življenje (terra sigillata, »švicarski nož«. Videli pa 

boste tudi, da so že Rimljani poznali nanodelce. Po predavanju si bodo obiskovalci 
lahko ogledali nekaj replik predstavljenih predmetov. 

ČETRTEK, 27. sept. 2018
predavalnica 1067

9.00-10.50 Dediščina antike: RIMSKA MEDICINA
IZVAJALEC mag. Nataša Gaši

Predstavila bom odnos do medicine in njen razvoj v antičnem Rimu. Poseben 

poudarek bo na predstavitvi Galena in njegovega dela, ki je imelo vpliv tudi na 
zdravnike novega veka, saj so po njem študirali vse do 19. stoletja. Galen se je ukvrjal 
s preučevanjem anatomije, fiziologije, kirurgije in tudi farmacije. Naredili bomo 
Galenovo kremo, ki jo nevede, da gre za njegovo iznajdbo, uporabljamo še danes – v 

hladnejših mesecih za zaščito oziroma pomiritev kože izpostavljene mrazu in kot 
zaščito kože dojenčkov v pleničnem predelu. Razmerje, ki ga je določil Galen, je še 
danes osnova za hladilna mazila.

Po predavanju in delavnici si bodo obiskovalci lahko ogledali repliko kirurškega 
orodja. Podobnega so našli v grobu emonske zdravnice ob zadnjih gradbenih posegih 
na Slovenski cesti v Ljubljani. 

11.00-12.50 Dediščina antike: RIMSKA VOJSKA
Miha Franca, uni. dipl. polit.

V predavanju bomo predstavili Rimsko vojsko v 1.stol. n.š., ko je zasedala tudi 

današnje ozemlje Slovenije. Pogledali bomo opremo, organizacijo in kakšno 
zanimivost, ki je spremljala takrat največjo silo sveta, ter iskali vzporednice s 
sedanjostjo. Predavanje bo podprto z replikami vojaške opreme.

PREDSTAVITEV

PREDSTAVITEV



13.00-13.20 Claustra Alpium Iuliarum (= CAI)
IZVAJALEC Jure Kusetič, Edisa Lozić

PREDSTAVITEV

Poznorimski obrambni sistem CAI je bil v 4. stol. največji rimskodobni arhitekturni 
podvig na ozemlju današnje Slovenije in sodi med najpomembnejšo kulturno 
dediščino pri nas. Posamezni ostanki zapor so se raztezali med Posočjem in 
Kvernerskim zalivom na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. /.../ Na predavanju 
bomo predstavili izjemno kulturno dediščino in metode, ki jih uporabljamo pri 
raziskavah, od kabinetnega dela do težkega prebijanja z mačetami skozi gozd do 

ostankov zidov.

predavalnica 2074

9.00-10.50
Naučimo se grško abecedo in odkrijmo, koliko
grških besed že znamo!

IZVAJALEC Maja Gril Juvan, profesorica latinščine in grščine

PREDSTAVITEV

Učenci se bodo naučili grško abecedo, brati grško, iz starogrških besed bodo odkrivali 
tujke v slovenščini in angleščini. Spoznali bodo, da so skoraj vsa imena zdravnikov 
specialistov izpeljana iz stare grščine. Spoznali bodo, kaj je antičnim Grkom pomenila 
beseda šola. Se seznanili z anekdotami slavnih Grkov kot so Sokrat, Homer, Diogen in 

drugi. Se naučili nekaj misli antičnih Grkov, ki so še danes pogosto citirane.

11.00-12.50 Veni, vidi… ali ura z jezikom, ki so ga govorili stari Rimljani

IZVAJALEC
dr. Bojana Tomc, prof. latinščine in španščine, doktorica znanosti s področja literarnih
ved

Na delavnici se bomo v prvem delu seznanili z osnovami latinščine in ob tem
ugotavljali, koliko je že znamo, tudi če se je nikoli nismo učili. Naučili se bomo, kako se
v latinščini predstavimo, spoznali najbolj znane latinske pregovore in nekaj tistih, ožje
povezanih s temo festivala, slovenske in angleške besede, ki izvirajo iz latinščine (pri

tem se bomo osredotočili na znanstveno terminologijo), latinske izraze za moderne
izume in pojme ter se preizkusili v kvizu o poznavanju življenja v antičnem Rimu.

V drugem delu se bomo osredotočili na temo festivala »Homo, natura,
experimentum«. Prebrali bomo latinski odlomek iz Plinijevega pisma o izbruhu
Vezuva ter odkrivali, kako so Rimljani dojemali naravo in kakšni so bili zametki
naravoslovnih znanosti v starem Rimu.

PREDSTAVITEV



otvoritvena slovesnost
dogodki drugih sekcij


