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lingvistike i umjetnosti uočiti visoke ideale humanosti koji se upravo 
danas> u našoj socijalističkoj društvenoj zajednici moraju u punoj mje
ri potvrditi.

U ime klasičnih filologa Hrvatske želim ovom skupu mnogo us
pjeha u radu očekujući plodne i značajne rezultate.

M. Bručić, Zagreb.

POZDRAVNA BESEDA PREDSTAVNIKA DRUŠTVA ZA 
ANTIČNE IN HUMANISTIČNE STUDIJE SR SLOVENIJE

V imenu Društva za antične in humanistične študije SR Slove
nije, njegovega upravnega odbora in njegovih članov si štejem v poseb
no Čast, da smem pozdraviti udeležence letošnjega znanstvenega zbo
rovanja jugoslovanskih klasičnih filologov.

Iz razumljivih razlogov je moglo pripotovati v Novi Sad le ome
jeno Število naših članov, vendar lahko z veseljem povem, da mi je 
marsikateri. od tistih, ki bi bili radi prišli med nas, posebej naročil, 
naj zaželim našemu delovnemu srečanju kar največ uspeha. Vsi, ki 
sino se pred tremi leti udeležili prvega sestanka te vrste v Ohridu, smo 
se namreč vrnili na svoja, delovna mesta obogateni s širšimi strokov
nimi pogledi in najlepšimi spomini. Zato sem prepričan, da bo tudi 
naše drugo zborovanje, tokrat v okrilju Novega Sada, „srbskih Aten“, 
dodalo in vzidalo marsikak dragocen kamen v stavbo jugoslovanskega 
znanstvenega preučevanja antike, njene kulture in civilizacije, pokazalo 
pa tudi pota in načine, kako je mogoče najbolj tvorno vdelati njene 
etične in izobrazbene vrednote in humanistične ideale v kulturo da
našnjega sveta — zakaj vse to in še marsikaj več pove zavezujoči nas
lov našega letošnjega zborovanja „Antiquitas ac tempora nostra“.

V Sloveniji se pripravlja za jesen prihodnjega leta uvedba usmer
jenega izobraževanja tudi v srednjem šolstvu. Zato je še posebej hva
levredno, da je del strokovnih prispevkov tega srečanja posvečen prav 
vprašanjem didaktike in metodike pouka klasičnih jezikov; obenem je 
tukaj imenitna priložnost, da izmenjamo izkušnje s kolegicami in ko
legi v drugih republikah, kjer so začeli reformirati srednje šolstvo prej 
kot v Sloveniji. Upamo, da se nam bo ob požrtvovalnih naporih posre
čilo rešiti kar največ tistih žlahtnih prvin antične dediščine, ki jih pos
redujejo v srednji šoli prav klasični jeziki.

Vsem navzočim se zahvaljujem za pozornost, jih še enkrat od 
srca pozdravljam in jim želim popoln uspeh pri njihovem delu.

P . Simoniti, Ljubljana.


