Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis MMXIII

Universos cultores fautresque Vivi Sermonis Latini ex imo corde invitare velimus
ad Scholam Brumalem Latinitatis Vivae Cracoviensem participandam,

quae Cracoviae fiet diebus: 11.-17. m. Martii a. 2013.
Schola praebebitur in aedibus Universitatis Jagellonicae Cracoviensis a Paulo Pezzuolo
(L.V.P.Ae sodali ordinario, Scholae Normalis Superioris Pisarum studioso) discipulis
studiosisque, qui primordiis grammaticae Latinae iam imbuti sunt, scil. Tironibus et Veteranis in
diversis gregibus.
Schola eo instituitur, ut eius participes activum Latinitatis usum exerceant itemque
maiorem huiusce linguae experientiam adipiscantur recentioribus efficacioribusque docendi
methodis adhibitis, nec non ut novae consuetudines inter scholae participes variis ex terris
oriundos Latine gignantur.
Schola inaugurabitur die 11. m. Martii circa horam 4.00 p.m. in aedibus Facultatis
Mathematicae Informaticaeque Universitatis Jagellonicae Cracoviensis (ul. Łojasiewicza 6) – ubi
nunc Institutum Philologiae Classicae residet. Studiosis academicisque Universitatis Iagellonicae
schola fit gratis, ceteris participibus: Polonis 30 Aureis (PLN), peregrinis autem: 15 Euronibus.
Pernoctatio victusque non suppeditantur – unicuique ipsi deversorium inveniundum est.
Nomina dentur oportet moderatoribus ne ultra Nonas Martias MMXIII in:
schola.cracoviensis@gmail.com Plura indicia apud moderatores quaeratis eadem inscriptione
electronica utentes seu telephonice: (+48) 692113158 apud Martinum Loch.

Adam Jegorow, Ionas Dzido, Martinus Loch
scholae moderatores

Schola instituitur sub auspiciis (et partim ex sumptibus sequentium institutionum):
Societatis Philologiae Classicae Studiosorum UJ (Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ)
Latinitati Vivae Provehendae Associationis e.V.
Instituti Philologiae Classicae UJ (Instytut Filologii Klasycznej UJ)
Coetus Societatum Scientificarum UJ Studiosorum (Rada Kół Naukowych UJ)
Societatis Historicae UJ Studiosorum (Koło Naukowe Historyków Studentów UJ)

Krakowskie Zimowe Warsztaty Łaciny Żywej 2013
Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis MMXIII

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Krakowskie Zimowe Warsztaty Łaciny
Żywej (Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis), które odbędą się

w Krakowie w dniach 11. – 17. marca 2013 r.
Zajęcia poprowadzi Paolo Pezzuolo ze Scuola Normale Superiore di Pisa.
Warsztaty mają charakter kursu językowego prowadzonego metodą konwersacyjną w
sposób podobny do tego, w jaki uczy się języków współczesnych (wg metod: dr Rouse’a,
Jensena, Ørberga, méthode Assimil), w oparciu o lekturę tekstów oryginalnych, ich interpretację i
dyskusję w języku łacińskim – a to wszystko wplecione w realia dzisiejszego życia codziennego.
Nie zabraknie atrakcji takich jak: zwiedzanie Krakowa po łacinie, aranżacja krótkiego
przedstawienia, śpiewanie szantów i innych łacińskich piosenek – w atmosferze zupełnie innej od
tej znanej powszechnie z lekcji łaciny w szkole czy na uniwersytecie.
Celem warsztatów jest pogłębienie znajomości języka łacińskiego i umiejętności
wysławiania się w tym języku, międzynarodowa integracja uczestników, dobra zabawa z
językiem łacińskim (sic!) oraz prezentacja nowatorskich metod jego nauczania (wg
zagranicznych realiów i standardów), które uczestnicy będą mogli wykorzystywać w codziennej
pracy dydaktycznej zwiększając efektywność kształcenia.
Zajęcia skierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych językiem łacińskim,
dlatego też docelową grupę uczestników stanowią przede wszystkim studenci filologii
klasycznej, a także uniwersyteccy pracownicy naukowi lub dydaktyczni, nauczyciele szkół
średnich i ich uczniowie – tak z Polski, jak i z zagranicy.
Zajęcia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywają się
bezpłatnie, dla pozostałych chętnych: 30 zł lub 15 euro dla gości z zagranicy. Nie zapewniamy
noclegów ani wyżywienia. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 7. marca 2013 r. Spotkanie
organizacyjne (inauguracja) odbędzie się 11. marca 2013 r. około godziny 16:00 w budynku
Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 – gdzie obecnie znajduje się
Instytut Filologii Klasycznej UJ.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod adresem: schola.cracoviensis@gmail.com oraz
pod numerem telefonu (+48) 692113158 (Marcin Loch).
Adam Jegorow, Jonasz Dzido, Marcin Loch
organizatorzy

Warsztaty współorganizują i wspierają:
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
Latinitati Vivae Provehendae Associatio e.V.
Instytut Filologii Klasycznej UJ
Rada Kół Naukowych UJ
Koło Naukowe Historyków Studentów UJ

