
P O R O Č I L O

nacionalnega biroja za didaktiko klasičnih jezikov

Na skupščini Zveze društev za antične študije SFRJ v Ohridu 1977 
je bil formiran nacionalni biro za didaktiko klasičnih jezikov, ki naj 
bi bil pomožni organ, v pomoč podpisanemu kot jugoslovanskemu de
legatu v Mednarodnem biroju za didaktiko klasičnih jezikov (Gent). 
Nacionalni biro je bil tedaj formiran v naslednji sestavi (prim. Živa 
antika 28, 1978, 36):

asistent Olja Perič za SR Hrvatsko,
prof. Silvester Kopriva za SR Slovenijo,
docent dr. Željko Puratič za SR Bosno in Hercegovino,
prof. Marko Camaj za SR Črno goro,

medtem ko sta društvi za antične študije SR Srbije in SR Makedonije 
naknadno imenovali za svoja delegata v nacionalnem biroju prof. 
Ljubomira Crepajca iz Beograda in prof. Danico Čadikovsko iz Skopja, 

Mednarodni biro je imel v tem odbojbu dve seji: prva je bila 3. 
aprila 1979 v Amsterdamu, druga 10. aprila 1980 istotam. Prve seje 
sem se udeležil (potrebna sredstva za kritje potnih stroškov sem si 
zagotovil pri Filozofski fakulteti v Ljubljani), medtem ko se druge seje 
zaradi pomanjkanja sredstev nisem mogel udeležiti. Prav tako se 
nisem ne sam ne kdo drug iz naše države udeležil 8. kolokvija za 
didaktiko klasičnih jezikov (Colloquium Didacticum Classicum Oc- 
tavum), ki je bil v Amsterdamu 7.—10. aprila letos.

Že sedaj opozarjam vse navzoče na 9. kolokvij za didaktiko kla
sičnih jezikov, ki bo 2.—6. septembra 1982 v Orleansu (IX Colloqium 
Didacticum Cenabense) in čigar osrednja tema se glasi: „ Antično gle
dališče — njegova vloga in pomen pri srednješolskem in visokošol
skem pouku64. Poleg tega bo v okviru tega kolokvija delovalo več de
lovnih skupin, med katerimi je brez dvoma najpomembnejša tista, ki 
bo razpravljala o stanju in metodah elementarnega pouka grščine. Gre 
za vprašanje, ki je za nas, kjer je pouk grščine katastrofalno nazadoval, 
še posebej aktualno. Vodja te delovne skupine, prof. Decreus, je ravno 
te dni razposlal vprašalnike v tej zvezi, ki jih bom v kratkem dostavil 
članom nacionalnega biroja za didaktiko s prošnjo, da nanje čim prej
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in čim izčrpneje odgovorijo. Obenem priporočam navzočim, da se ko
lokvija v Orleansu v čim večjem številu udeležijo in da nanj opozori
jo tudi druge člane naših društev. Že zdaj pozivam člane nacional
nega biroja za didaktiko, da storijo vse za čim večjo publiciteto kolo
kvija v Orleansu.

Hkrati predlagam skupščini, naj mi odobri, da se v teku nasled
njega mandatnega obdobja, ko bom opravljal funkcijo predsednika 
Zveze, razrešim funkcije delegata v Mednarodnem biroju za didaktiko 
klasičnih jezikov, potem ko bom poprej opravil še nekatere konkretne 
naloge, za katere sem se že obvezal. Če v tem trenutku ni konkretnega 
predloga za izvolitev novega delegata, naj skupščina pooblasti bodoči 
izvršni odbor, da sam po lastnem razmisleku in po posvetovanju s 
člani nacionalnega biroja za didaktiko določi novega jugoslovanskega 
delegata v Mednarodnem biroju za didaktiko klasičnih jezikov.

K. Gantar, Ljubljana.


