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КАРЛОВАЧКА ЛЕТЊА ШКОЛА СТАРИХ ЈЕЗИКА И КУЛТУРА
Hospitium Sirmiense

Сремска Митровица, 15–22. август 2022.

После двогодишње паузе летос ће се поново одржати Карловачка латинска школа за ученике,
студенте и наставнике.
Још једном ћемо у модерној форми обновити карловачки Колегијум, који стоји на историјском почетку Гимназије.
Посвећен старим језицима и културама, Collegium Carolivicanum се враћа опробаној, данас
наново цењеној методи барокне европске школе, у којој се на латинском као наставном
језику одвијала не само латинска већ и сва друга настава.
Уз течајеве активног латинског на два нивоа – за почетнике и за напредније – овогодишње
наставне теме тицаће се класичног грчког, старословенског, библијског јеврејског и класичног кинеског језика. О другим старим језицима и културама биће речи у вечерњим
предавањима гостујућих предавача. Посебну ће пажњу задобити римски Сирмијум, кроз
посете локалитетима и Музеју Срема, уз тумачење античких сведочанстава о царском граду и
знаменитим догађајима у њему. Као досад, у школи ће радити драмска и музичка секција.
Школу ће водити Војин Недељковић, професор Филозофског факултета у Београду, у сарадњи
са доц. др Гораном Видовићем (ФФБ), Јеленом Савић (Филолошка гимназија, Београд),
Вукашином Миљковићем (The Paideia Institute, Њујорк) и Милицом Јанковић (Карловачка
гимназија). Главни организатор школе је Јелена Рудовић (КГ).
Захваљујући подршци Општине Сремски Карловци и Ротари клуба Нови Сад Alma mons, као и
предусретљивости управе Дома ученика у Сремској Митровици, полазницима овогодишње
Карловачке летње школе нуде се изузетно повољни услови.
Трошкови школе и, делимично, трошкови смештаја биће покривени путем сувбенције:
• за шампионе овогодишњих средњошколских националних такмичења из латинског
језика школа ће бити бесплатна;
• за шири круг полазника, до броја 24, цена ће износити 5.000 дин. на име
партиципације у трошковима;
• остали полазници платиће 17.500 дин. као пуну цену смештаја у двокреветним
собама с пуним пансионом, а сама школа биће и за њих бесплатна.
Заинтересовани нек се обрате на адресу collegium.carolivicanum@gmail.com. Пријављивање
је лично и индивидуално, али наставници могу пријављивати и своје ђаке, појединачно или у
групама. У пријави треба навести име, афилијацију и (за ђаке) разред за свакога понаособ.

