
P O R O Č I L O

O III. znanstvenem zborovanju Zveze društev za antične študije
Jugoslavije

„ANTIKA IN ANTIČNA DEDIŠČINA V JUGOSLAVIJI”

V dneh od 26.'· do 30. septembra 1983 je bilo v Žalcu III. znan
stveno zborovanje Zveze društev za antične študije Jugoslavije z na
slovom „Antika in antična dediščina v Jugoslaviji”.

Na zborovanju je sodelovalo 86 udeležencev, od tega 28 iz Srbije 
(20 iz ožje Srbi j e* 4 iz Vojvodine, 4 s Kosova), 20 iz Hrvatske, 5 iz 
Makedonije, 26 iz Slovenije, 3 iz Bosne in Hercegovine in eden iz 
Črne Gore; zborovanja so se udeležili tudi 3 predstavniki zamejskih 
Slovencev iz Italije.

Na predvečer zborovanja (25. septembra) je bila v banketni so
bi hotela Golding-Rubin, kjer je stanovala večina udeležencev, seja 
upravnega odbora Zveze društev za antične študije Jugoslavije, zad
nja pred iztekom triletnega mandata (1980—1983).

V ponedeljek, dne 26. septembra, je bila od 9h 30m v dvorani 
občinske skupščine Žalec otvoritev zborovanja. Uvodni govor je imel 
predsednik Zveze prof. dr. Kajetan Gantar, za njim pa so- zborovanje 
pozdravili član Izvršnega sveta SR Slovenije in predsednik Repu
bliškega komiteja za kulturo prof. dr. Matjaž Kmecl, predsednik skup
ščine občine Žalec Viljem Petek, predsednik Slovenske akademije znano
sti in umetnosti prof. dr Janez Milčinski, pooblaščeni zastopnik rektorja 
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani prof. dr. Mirko Jurak, poob
laščena zastopnica Zavoda za šolstvo SRS prof. Nevenka Seliškar, 
zastopnik Društva klasičnih filologov Hrvaške prof. dr. Vladimir Vra
tovih, zastopnik Društva za antične študije Makedonije prof. dr. Petar 
Ilievski, predsednik Društva za antične in humanistične študije Slo
venije prof. dr. Primož Simoniti, zastopnik klasičnih filologov iz SR 
Bosne i Hercegovine prof. dr. Željo Pura tič in prof. Marko Camaj 
iz SR Črne Gore. Zatem je Silvo Kopriva prebral svojo izvir
no pesem, zloženo v latinskih distihih, v pozdrav Žalcu in Savinjski 
dolini.

Serijo znanstvenih referatov je začela ravnateljica Pokrajinskega 
muzeja v Celju Vera Kolšek z referatom o arheološki topografiji Sa
vinjske doline, ki sta ji sledila še dva referata,, vezana na antično 
Celejo oz. na druge antične kraje v Sloveniji.

Istega dne popoldne je bila v Gasilskem domu v Žalcu otvoritev 
razstave učbenikov za latinščino in grščino, kjer je najprej povedal 
nekaj uvodnih misli prof. dr. Kajetan Gantar, nato pa je sodelavec 
Slovenskega šolskega muzeja Jože Ciperle predstavil razstavo z refe
ratom o učbenikih za klasične jezike pri Slovencih.

Tudi vse nadaljne delo zborovanja je potekalo v Gasilskem do
mu po programu, ki je bil objavljen v obliki posebne tiskane brošu
re na 20 straneh in so ga prejeli vsi udeleženci zborovanja. Iz pro-
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grama je izpadel samo en referat (Radoslav Dodig, Vestigia vocabu
lorum Latinorum in sermone incolarum communis Ljubuški),, dva 
udeleženca pa sta spremenila naslov referata: Miodrag Stojanovič 
je namesto najavljenega referata „Jedan rukopisni prevod narodnih 
poslovica na latinski jezak” prebral referat o latinski hrestomatiji 
Karapandžiča, prof. dr. Vladeta Jankovič pa je prijavljeni referat 
„Tractatus Coislinianus i komedije J. S. Popoviča” preoblikoval v 
^Tractatus Coislinianus — pregled i stanje problema”.

V celoti se je zvrstilo 52 referatov, ki so bili razvrščeni v več
tematskih sklopov:

Savinjska dolina v antiki 4
arheologija 5
epigrafika 5
zgodovina starega veka 3
antična in sodobna arhitektura 5
grško in latinsko jezikoslovlje in književnost 5
srednjeveška in humanistična latinščina 9
odmevi antike v književnostih naših narodov 2
odmevi antike v naših jezikih 2
didaktika klasičnih jezikov 10

Ob posameznih referatih se je razvnela živahna diskusija, tako 
npr. o vprašanju t. i. Aristotelove katarze, o sodobni transkripciji an
tičnih imen in pod. Zlasti vroče in temperamentne so bile diskusije 
zadnji dan (29. septembra), ko so bili na sporedu referati o didaktiki 
in metodiki klasičnih jezikov. Kot že pri prejšnjih zborovanjih, tako 
se je tudi tu pokazalo, da je bil čas za diskusijo preskopo odmerjen. 
Zato ni čudno, da so se diskusije pogosto nadaljevale tudi še izven 
okvira formalnih zasedanj, v oblaki zasebnih razgovorov, marsikatera 
misel pa je ostala tudi nedorečena.

Poleg referatov je bilo na sporedu več spremljajočih priredi
tev. Tako je prvi dan zborovanja (26. septembra) predsednik IS občine 
Žalec Viljem Petek v imenu občinske kulturne skupnosti priredil za 
udeležence zborovanja poseben sprejem,, ki ga je s petjem obogatil 
žalski oktet. V torek (27. septembra) je bil v poznih večernih urah 
ogled zbirk Pokrajinskega muzeja v Celju, ki sta jih udeležencem raz
kazali ravnateljica Pokrajinskega muzeja Vera Kolšek in kustodinja 
Milena Moškon. V sredo (28. septembra) je bil v popoldanskih urah 
organiziran ogled šempetrske nekropole,, ki jo je prav tako razkazala 
in tolmačila Vera Kolšek, in ogled jame Pekel, najpomembnejše na
ravne znamenitosti v bližini Žalca. V četrtek (29. septembra) opoldne 
je bil ogled Hmelja^rne, največjega gospodarskega objekta v občini 
Žalec. Popoldne je bil občni zbor (skupština)* Zveze društev za antič
ne študije Jugoslavije, ki je dal razrešnico dosedanjemu odboru in 
izvolil nove organe Zveze pod predsedstvom prof. dr. Vladimira Vra- 
toviča iz Zagreba (prim. priloženi zapisnik). Zvečer istega dne je Slo
vensko mladinsko gledališče iz Ljubljane priredilo na prostem, v par
ku šempetrske nekropole, za udeležence zborovanja zaključeno pred
stavo Ajshilovih Peržanov v režiji Ljubiše Rističa.

Zborovanje se je zaključilo v petek (30. septembra) s celodnev
no ekskurzijo. Udeleženci so si najprej ogledali poznoantične izkopa
nine na Rifniku pri Šentjurju pod vodstvom upokojenega kustosa 
celjskega muzeja Lojzeta Bolta, ki je več let vodil izkopavanja na 
Rifniku. Končni cilj ekskurzije pa je bil Ptuj, antična Poetovio, kjer 
so si udeleženci ogledali arheološke zbirke v muzeju, ptujski grad 
in dva mitreja.

2 Živa antika


