
p etek,  27. s ep temb ra 2019
https://ff.classics.si/

Noč raziskovalcev 
(Humanistika, to si ti!)

Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
v sodelovanju s KD  Vespesjan, s Slovenskim šolskim muzejem, 

z Mestnim Muzejem Ljubljana, MGML in z Galerijo Cankarjevega doma 
v okviru projekta

v abi na

Festival Antika



1. Interaktivne delavnice  
(Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto)

1. Sprehod po antični Emoni
 Čas in kraj:
	Sprehodi bodo ob 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 in 13.30, odhodi iz 
Foersterjevega vrta.*

 *Potrebna je predhodna 
prijava oz. so mesta že 
zapolnjena.

	Popoldanski sprehod ob 
17.00 iz Foersterjevega 
vrta (gl. spodaj točko 
5) posebej ali skupaj z 
ogledom razstave IDEJA ob 18.00. 

 Predhodna prijava ni potrebna.

2. Postani 
legionar 

 Čas in kraj:

	Od 10.00 do 16.00 
v Foersterjevem 
vrtu. Delavnica 
traja 30 minut in 
je primerna tudi za 
predšolske otroke. 

 Predhodna prijava ni 
potrebna.

3. Dotakni se  
antične Emone 

 Čas in kraj:
	Stojnica je na ogled 

od 10.00 do 17.00 v 
Foersterjevem vrtu za 
Filozofsko fakulteto. 



Predhodna prijava ni potrebna.
 Delavnice 1–3  izvaja KD Vespesjan (mag. 

Nataša Gaši, Dejan Češarek, Miha Franca, Jašar 
Skorupan in Ana Golja) 

4. Učna ura v Emoni* 
Čas in kraj:
Učne ure bodo ob 
10.00, 11.00 in 12.00 v 
Foersterjevem vrtu za 
Filozofsko fakulteto. 
*Potrebna je predhodna 
prijava oz. so mesta že 
zapolnjena.

Delavnico izvaja Slovenski 
šolski muzej (Matej Prevc)

2. Razstava 
Ideja, znanost in 
tehnologija antične 
Grčije
Kje:  
Galerija Cankarjevega 
doma:
Ob 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 in 12.30.*
 *Potrebna je predhodna prijava oz. so mesta že 

zapolnjena.

	Ob 18.00: popoldanski ogled (gl. spodaj točko 5) 
za vse udeležence, posebej ali skupaj s Sprehodom 
po antični Emoni z začetkom ob 17.00  
Predhodna prijava ni potrebna.

 Vodeni ogled razstave po znižani ceni  
(2 evra/osebo) za udeležence Festivala Antika 
omogoča Galerija Cankarjevega doma



3. Jezikovne delavnice  
(latinščina in stara grščina)*

1. Hiper! Super!
 (Že veš, da staro grščino 

in latinščino uporabljaš 
vsak dan?)

 Čas in kraj:
	10.30-12.00 v R1 in R1A, 

Filozofska fakulteta
	12.30-14.00 v R1 in R1A, 

Filozofska fakulteta
	14.30-16.00 v R1 in R1A, 

Filozofska fakulteta
 Delavnice izvaja Oddelek 

za klasično filologijo FF UL (študentke Oddelka 
za klasično filologijo Nataša Martina Pintarič, 
Aisha Napast, Meta Skubic, Klara Keršič; 
mentorsko vodstvo doc. dr. Andreja Inkret).

2. Latine loqui 
amo!

 Delavnico izvaja 
Živa Kham 
Omahen.

 Čas in kraj:
 14.00-15.30  

v R1c (Rimljanka), 
Filozofska fakulteta

 *Potrebna je 
predhodna prijava 
oz. so mesta že 
zapolnjena.



4. Predavanja 
 Ob 10.30: 
 Koledarska zapuščina starih Rimljanov 

(dr. Nada Grošelj, samostojna raziskovalka, 
jezikoslovka in prevajalka iz klasičnih ter 
modernih jezikov)

 Ob 11.30: 
 Rimski napisni spomeniki in njihova sporočilnost  

(dr. Anja Ragolič, asistentka za področje arheo-
loških znanosti in sodelavka na Arheološkem in-
štitutu ZRC SAZU); predavanju sledi 30 minutna 
delavnica. 

Ob 14.00 
Ezra Pound in 
moderni Propercij  
(dr. Marko Marinčič, 
redni profesor za 
rimsko in grško 
književnost na 
Oddelku za klasično 
filologijo FF UL)

 Ob 15.00
 Ritual in smeh pri Plavtu  

(asist. Blaž Ploj, asistent za latinski jezik na 
Univerzi v Mariboru, doktorant na Inštitutu za 
klasično filologijo Univerze v Gradcu)

 Kje: vsa predavanja potekajo v 3. nadstropju 
Filozofske fakultete, v predavalnici 345. 
Predavanja organizira in izvaja Oddelek za 
klasično filologijo v sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci. 

 Predhodna prijava ni potrebna.



5. Popoldanski sprehod po antični 
Emoni in  ogled razstave Ideja

 Čas in kraj:
 Ob 17.00 odhod iz Foersterjevega vrta, vodeni 

sprehod po antični Emoni in ob 18.00 vodeni ogled 
razstave IDEJA, znanost in tehnologija antične 
Grčije. Kombinirano vodenje po antični Emoni in 
po razstavi IDEJA v Galeriji Cankarjevega doma  
(2 evra/osebo). Predhodna prijava ni potrebna. 

V soboto, 28.9., vabi Galerija Cankarjevega na 
sproščeno dogajanje za mlajše. Voden ogled po 
razstavi bodo spremljale ustvarjalne delavnice. 

 Podrobnejši program na: 
https://www.cd-cc.si/kultura/razstave/ 

ideja-ob-festivalu-antika
https://www.facebook.com/events/2381684901921405/

Lu
ca

 B
ar

on
ch

el
li/

M
G

M
L



Predstavitev študentske revije Clotho  
in brošure 12 razlogov za študij  
klasične filologije v 21. stoletju

 Čas in kraj: ob 19.00 v avli Filozofske fakultete

Dramski večer  
ob spremljavi antične glasbe

 Nastopajo Anja Božič, Sergej Valijev, Lara Unuk 
in doc. dr. Brane Senegačnik ter Matej Prevc in 
Gašper Kvartič z antičnimi glasbili.

 Sledi družabni večer s pogostitvijo ob zaključku 
Noči raziskovalcev.

 Čas in kraj: ob 19.30 v avli Filozofske fakultete.

 Podrobnejši program na:  
https://ff.classics.si/  

https://noc-raziskovalcev.ff.uni-lj.si/aktivnosti 

 Informacije na:  
festivalantika@gmail.com



Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je sofinanciran s strani 
Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie actions. Projekt je prejel 
sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020, št. pogodbe 818237. Vsebina publikacije je izključno 
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 
Evropske komisije. / This European Researchers’ Night project is 
funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-
Curie actions. The project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No 818237. The  action reflects only the author’s 
view. The Agency and the Commission are not responsible for any 
use that may be made of the information it contains.

jezikovne delavnice • predavanja •  
razstava • antični sprehod

• Festival Antika (od 10.00 do 19.00)

• Predstavitev študentske revije Clotho in  
brošure 12 razlogov za študij klasične 

filologije v  21. stoletju (ob 19.00)

• Dramski recital ob spremljavi  
antične glasbe (ob 19.30)


