
 
 

Međunarodni znanstveni skup povodom 60. godišnjice osnutka Odjela za klasičnu filologiju 

Sveučilišta u Zadru 

 

„Natales grate numeras?“ 

 

Zadar, 7. i 8. travnja 2017. 

 

POZIV NA SUDJELOVANJE 

 

U Zadru je na temeljima antičke kulture i višestoljetne visokoškolske tradicije akademske 

godine 1956./57. utemeljen Filozofski fakultet u Zadru, a tadašnji je Odsjek za latinski jezik bio 

među prvih šest novoosnovanih odsjeka. Osamdesetih godina Odsjek je uveo i studij grčkoga te je 

nakon tegotnih ratnih i poslijeratnih godina narastao i brojem nastavnika i područjima proučavanja 

klasičnih jezika i književnosti.  

Stoga Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru povodom 60. godišnjice osnutka 

organizira međunarodni znanstveni skup „Natales grate numeras?“ koji će se održati 7. i 8. travnja 

2017. godine. Pozivamo kolege i prijatelje iz naše i srodnih struka da nam se svojim sudjelovanjem 

pridruže u obilježavanju godišnjice, kako bismo sa sve više razloga potvrdno odgovarali na 

Horacijevo pitanje iz naslova.  

Predviđa se sudjelovanje znanstvenika s hrvatskih i inozemnih sveučilišta iz područja 

klasične filologije i srodnih disciplina. Plenarna predavanja održat će uvaženi profesori: prof. dr. sc. 

David Elmer (Harvard University), prof. dr. sc. Stephen Heyworth (Oxford University) i prof. dr. 

sc. Darko Novaković (Sveučilište u Zagrebu). Skup ćemo zaključiti zajedničkom večerom i 

razgledanjem grada koji je ove godine dobio titulu - European Best Destination 2016. 

 

Tematska područja izlaganja: 

1. Homer, Hesiod i grčki epovi; 

2. Poezija Augustova doba; 

3. Antička religija, mitologija i civilizacija; 

4. Kasna antika i Bizant; 

5. Srednjovjekovna i novovjekovna latinska produkcija; 



6. Antička povijest Dalmacije;  

7. Klasična filologija danas i srodne teme. 

 

Naputci za sudjelovanje: 

- Službeni su jezici skupa hrvatski, engleski i latinski. 

- Za prijavu na skup potrebno je ispuniti Prijavni list (obrazac u prilogu) na hrvatskome ili 

engleskome jeziku te ga poslati na adresu diana.soric@unizd.hr 

- Jedan autor može prijaviti do dva izlaganja uz uvjet da je barem jedno od njih u suautorstvu.  

- Rok za prijavu je 1. prosinca 2016. Obavijest o prihvaćanju naslova i sažetaka sudionicima 

će biti dostavljena do 15. prosinca 2016.  

- Predviđeno vrijeme izlaganja je 20 minuta, a nakon svakog izlaganja slijedi desetominutna 

rasprava. 

- Za sudjelovanje na skupu neće se naplaćivati kotizacija.  

- Organizator skupa ne snosi troškove puta i smještaja.  

- Sve dalje obavijesti o ovome skupu bit će pravodobno poslane putem elektroničke pošte i 

objavljene na mrežnim stranicama Odjela za klasičnu filologiju: 

http://www.unizd.hr/klasicnafilologija/tabid/7355/Default.aspx  

 

Veselimo se Vašem dolasku! 
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Dr. sc. Teuta Serreqi Jurić (Sveučilište u Zadru) 
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