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Salve Amicae et Amici !



O tem…
in onem…

O sledeh klasičnih jezikov v spletnem 
komuniciranju:

– “po latinsko” na spletu;

– o klasičnih jezikih in humanistični izobrazbi;

– o starinskosti in sodobnosti;

– o spletnih možnostih in pojavnostih



Po Franu Wiesthalerju: Latinsko 
slovenski slovar 1993-2007 

• Latinitas –atis, f
– 1. latinsko pravo
– 2. čista, dobra latinščina (Latinitas est, quae 

sermonem purum conservat, ab omni vitio 
remotum)







Računalnik…
…computatrum

Slovar “Vocabula computatralia” :

1. subst.: computatrum, i, n; ordinatrum, i, n 
2. adj.: computatralis, e; ordinatralis, e

http://www.obta.uw.edu.pl/~draco/docs/voccomp.html



Internet…
…Interrete

splet, internet:
internetum, i, n
interrete, is, n

V Latinitas Recens:
http://latinlexicon.org/latinitas_recens_latine.html



Internet…
…Interrete

internet  
internetum, i n; 
interrete, is n. 
adj. internetalis,e; interretialis,e

V: Darcy Carvalho: Latinum Technicum Modernum
https://sites.google.com/a/darcycarvalho.com.br/darcy2

/latinum-technicum-modernum



Internet…
…Interrete

Internet 
/ intertextus internationalis instrumentorum 

computatoriorum  /

/ interrete, internetum /
(adj.) interretialis, interreticus, interneticus

David Morgan Lexicon Latinum:
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/lexicon_latinum_morga

n.pdf



Internet…
…Interrete

Spletna stran (angl. “internet site”)
locus interreticus, pagina interretialis
David Morgan Lexicon Latinum:
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/lexicon_latinum_morga

n.pdf

Domača stran (angl. “home page”): pagina 
domestica

Vocabula computatralia: 
http://www.obta.uw.edu.pl/~draco/docs/voccomp.html



Hrošč…
…mendum

• Motnja, napaka v programu: hrošč 
(angl.: “bug”) (lat.:mendum)

• Odpraviti napako: razhroščenje 
(“debugging”) (lat.: emendatio)

• Zavestno, zlonamerno motenje 
spletnega prometa je t.i. “spam” (lat.: 
saginatio)



Splet… (lat.: rete)
kaj sploh je…?

• Je „spin-off“ vojaške tehnologije iz  časov 
hladne vonje (ARPANET): povezave med 
računalniki (od 1960 naprej) prehajajo v vse 
bolj varno in neranljivo omrežje (ARPANET 
od 1969 in naprej) in vodijo do internetnega 
protokola (Internet Protocol - IP) (1973 do 
1982). 



Splet… (lat.: rete)
kaj sploh je…?

Želja po prijaznosti do računalniškega uporabnika pripelje Tima 
Barnersa Leeja, da na CERN-u leta 1989 za oblikovanje 
spletnih strani pripravi protokol World Wide Web (1989), ki je še 
danes standard spletnega komuniciranja.

WWW (angl.: World Wide Web) (lat.: Tela Totius Terrae)  



Spletni brskalniki…
…Navigatrum

Spletni brskalnik je računalniški program, ki 
omogoča iskanje strani (brskanje) po spletu 
in prikazovanje dokumentov in  vsebin. 

(po wikipediji) 

Najbolj znani: Internet Explorer, Firefox Mozilla, 
Opera, Google Chrome… 



Spletni brskalniki…
…Navigatrum

Spletni brskalnik za prepoznavo spletne 
strani uporabi njeno “hišno številko”, t.i. 
URL (angl. “Universal Resource 
Locator”) (lat.: Universale Rerum 
Locatrum).



Spletni iskalniki…            
…Investigatores interretales

Spletni iskalniki (tudi internetni iskalniki) 
so nepogrešljivo orodje za iskanje 
informacij na spletu…

(po wikipediji)

Najbolj znani: Google, Bing, Yahoo, 
Ask…



Spletni iskalniki…            
…Investigatores interretales

• Google 
http://www.google.com/
http://www.google.si/

• Google Latina
http://www.google.com/webhp?hl=la

• Najdi.si
http://www.najdi.si/



Geslo “latin” na spletu

• Google: 828 mio zadetkov
• Yahoo: 1.240 mio !
• Ask: 27,2 mio
• Bing: 239 mio 



Geslo “latin” na spletu (Google)
• Golo geslo “latin”: 828 mio zadetkov

– (enako na Google Latina) 
• Zoženo kot “latin language”  še vedno 516.000 

zadetkov
• Geslo “lingua latina”: 356.000
• Geslo “latinitas”: 209.000  
• Geslo “classical latin language”: 34.400 
• Geslo “ancient latin language”: 12.900
• Geslo “classical greek language”: 74.200
• Geslo “ancient greek language”: 351.000



Geslo “latinščina” na 
Najdi.si

• cca 42.856 zadetkov
– Vabila v tečaje



Vplivi latinščine



Vsaka prihodnost ima 
svojo preteklost…

…ker evolucije ne moremo razumeti, če ne 
gremo po stopinjah njene hoje, ki jo 
predstavljajo fosili, tudi nobene današnje 
kulture, ne jezikovne, pa tudi ne matematične 
in ne tehnične ne moremo razumeti, če 
natančno in spoštljivo ne preučimo 
“jezikovnih fosilov”, kot sta grščina in 
latinščina. 



In v tem je tudi pronicljivost misli v  
Sovretovem nagovoru dijakom
(1931), ko išče korenine 
naravoslovja v Aristotelovi Fiziki in 
logike v njegovi Analitiki. 

In še v nečem lahko pritegnemo 
Sovretu, v njegovem vrednotenju 
branja originalov ob prevodih. 



Gratius ex ipso fonte bibuntur 
aquae 

Kot je v znanosti eden od pogojev korektnega 
posredovanja znanja v objavi, da avtor navede 
uporabljene metode do potankosti in da lahko nato 
strokovni vrstnik za njim eksperiment ponovi, je 
uporaba originala namesto prevoda ali originala ob 
prevodu podoben izziv za bralca. Le v originalu mu 
je omogočeno, da na svoj način podoživi avtorja, 
seveda pa tudi, da začuti razmišljanje sproženo pri 
prevajalcu.

Glej tudi: 
http://www.nytimes.com/2007/12/03/opinion/03mount.html?_r=3&pagewanted=1&ei=5087&em&en=3bdcdd0cf1

ad3e1c&ex=1196917200&oref=slogin&oref=slogin



Poseben  pomen klasike 
za jezikovni pouk

Pretežni del besed npr. v angleščini je prevzetih iz 
latinščine (v različnih virih 50%, 60%, 80%...).

Še vedno mnogo učenih mož seže po latinščini, ko 
iščejo izraz za nov koncept ali izum.

cit.: 
http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=11178



Siceršnji učni vplivi

Pogosto je omenjan tudi vpliv na višje miselne 
funkcije v veščinah branja in okretnosti 
pisanja ter celo v sposobnostih 
matematičnega razmišljanja.

http://chiron.valdosta.edu/whuitt/files/Latin.html



Če sem malo oseben:

…vložen napor pri učenju latinščine v srednji šoli sem v 
kasnejši karieri vedno čutil bogato odtehtan in 
povrnjen z zanesljivostjo in samozavestjo s katero 
sem znal razumeti in učinkovito uporabljati tujke in 
latinske pregovore, kadar je to bilo potrebno. Dodatno 
sem bil nagrajen z lahkoto pri osvajanju terminologije 
v stroki v kateri sem se kasneje šolal, ko sem z 
asociiranjem, torej po poti etimologije strokovnih 
pojmov, veliko lažje in hitreje osvajal znanje za razliko 
od vrstnikov, ki take priložnosti niso imeli.



Latinščina po obdobjih…
• Stara (arhaična) latinščina – rimska monarhija in 

polovica rimske republike (do cc. 75 pnš)
• Klasična (predkrščanska) latinščina – 1. stol. pnš ter 1. 

in 2. stol. nš 
• Pozna (antična) latinščina – od 2. do do 5. stol. nš., ki 

nato preko vulgate preide v romanske jezike 
• Srednjeveška latinščina – komunikacija skolastikov in 

liturgična raba (cerkvena latinščina) – od 5. stol. do 14. 
stol. nš.

• Renesančna (humanistična) latinščina – 14. do 16. 
stol. nš.  

• Nova latinščina – jezik v rabi od renesanse; iz nje 
nastajajo pobude za t.i. živo latinščino – 17. stol. nš. 
do danes



Latinščina v našem učnem 
procesu…

• Pravila klasične, avtentične izgovarjave (tudi 
latinitas, sermo urbanus, s. classicus…, latinitas 
aurea, latinitas argenta): Cicero - Kikero, conditio -
konditio

• Pravila poklasične, tradicionalne izgovarjave: Cicero, 
kondicio; uporabljena tudi v cerkveni latinščini –
sermo humilis. Je pa ta izgovarjava močno 
podrejena regionalnim značilnostim; 



Stili latinščine

Latinski lingvisti znajo razložiti dodatne 
stilne finese – za primer zapis na spletu „The 
Latin Language“

http://www.transparent.com/latin/the-latin-
language/



Klasična izgovarjava

c izgovarjamo kot k
i izg. kot j na začetku besede, sicer kot i
qu izg. kot kv
x izg. kot ks
ch izg. kot h
ph izg. kot f
rh izg. kot r
th izg. kot th v grških besedah
ae izg. kot ai (aj) 
oe izg. kot oi (oj) 
podvojene črke (rr, pp, ll...) izg. kot posamezne

Tradicionalna izgovarjava
c pred e, i, y, ae, oe izg. kot c, sicer kot k
s med samoglasniki izg. kot z
ti izg. kot ci če ne sledi izza s, t ali x
ae in oe izg. kot e



Podpora strokam…

• Klasična filologija in 
lingvistike 

• Primerjalno jezikoslovje
• Arheologija in etnologija
• Zgodovina in 

umetnostna zg.
• Narodoslovje 
• Glasba 

• Pedagogika
• Filozofija in etika
• Teologija
• Pravo
• Matematika
• Biološke in medicinske 

vede
• Fizika in astronomija



Obligatne rabe latinščine
V zapadnem svetu je latinščina  bila 

lingua franca v okolju učenjakov in 
politikov skoraj 1.000 let obeh tisočletij 
n. š., nadomeščena je bila šele v 18. 
stol. s francoščino in nato z angleščino 
v poznem 19. stol.
http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Latin#Pronunciation



Obligatne rabe latinščine
• Pravo

– terminologija in citiranje
• Teologija

– liturgični jezik in uradni jezik katoliške cerkve
• Biologija

– utrjena uradna raba v taksonomiji
• Medicina

– strokovna terminologija

• Latinščina je prisotna še v farmaciji, veterinarski medicini in še 
kje… 



Oživljanje interesa

• Splet je močno povečal interes za 
klasične jezike, latinščino in staro 
grščino

• Tudi pri pouku teh jezikov ponuja splet 
tehtno pomoč



Oživljanje interesa
• Vendar pri tem prihaja do določenega nihanja 

interesa za pouk latinskega jezika, ki ga je moč 
zaznati povsod po svetu, razlogi so sicer različni.

• Ker naše dogajanje v glavnem poznamo naj kot 
zanimivost omenim ameriške izkušnje:

• Med 44 ameriškimi predsedniki doslej jih je 31 študiralo 
latinščino, nekateri na najvišjem nivoju (sedanji predsednik je 
brez latinske izobrazbe). Še bolj izpovedni so podatki o 
razširjenosti latinskega pouka na šolah. Še leta 1905 je 56% 
ameriških gimnazijcev imelo latinščino, leta 1977 je vsega 
6.000 dijakov opravilo nacionalni izpit iz latinščine. Odtlej se 
zanimanje znova povečuje, leta 2005 je že 134.873 dijakov 
opravilo ta izpit.



Spletni pouk
(splošne prednosti)

• Kot pomoč pri pouku v formalnem 
izobraževanju ( za posredovanje aktualnih znanj in 
upodobitev, za pouk skupin s posebnimi potrebami, za kontakt 
s strokovnjaki specialnih znanj, za premoščanje geografskih 
delitev.…)

• Kot pomoč pri pouku za tretje 
življenjsko obdobje ( s podobnimi cilji kot zgoraj )



Spletni pouk
(splošne slabosti)

• Neustrezno digitalno opismenjevanje učiteljev
• Zastareli učni materiali in učne metode
• Brez dogovora kako naj se učni koncepti razvijajo, 

kljub soglasju, da jih je potrebno spremeniti
• Slaba pripravljenost učnih ustanov (tehnična in 

konceptualna) , da se prilagodijo neformalnim 
oblikam izobraževanja, spletnemu izobraževanju in 
izobraževanju “od doma”

• Zavračanje priznavanja oblik pouka, ki potekajo 
zunaj učnih ustanov oz. prostorov



Podpora pouku latinščine (doma)

• Spletna stran Latinščina (blog)
http://www.latinscina.com/

• Latin Language Blog
http://blogs.transparent.com/latin/



Latin library

• Na portalu The Classics Page nam 
bogat nabor klasičnih tekstov ponuja 
indeks The Latin Library:

http://www.thelatinlibrary.com/



Latinščina na wikipediji

• Vicipaedia Latina: 
http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima

• Latinščina 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C
4%8Dina

• Nova Roma
http://www.novaroma.org/nr/Main_Page



Wiki

• Scholiastae wiki
http://www.scholiastae.org/scholia/Main_Page

• Wikiversity's Latin Department
http://en.wikiversity.org/wiki/Latin

• Latinščina na Wikipediji – zapis na blogu 
Latin4everyone (indeks virov)

http://latin4everyone.wordpress.com/2009/04/



Slovarji
V Vatikanu deluje skupina strokovnjakov z 

imenonom Latinitas Foundation, 
ustanovljena je bila 1976 in pripravlja 
Lexicon Recentis Latinitatis s prevodi oz. 
novooblikovanimi besedami, ki jih izzivajo 
potrebe današnjega časa. Izbor besed iz 
tega slovarja najdemo tudi na spletni strani:

• http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinit
as/documents/rc_latinitas_20040601_lexicon_it.html



Slovarji/enciklopedije
• Encyclopedia Mythica
http://www.pantheon.org/

• Zanimiv je Slovar novolatinščine od 
Petrarke do 1700 Johanna 
Rammingerja:

• http://www.neulatein.de/



Prevajanje

• Orodje Google Translate omogoča 
prevajanje iz jezikov, ki jih podpira, tudi 
v latinščino in obratno:

http://translate.google.com/#la|sl|



Zemljevidi

• Zgodovinski zemljevidi U. Oregon:
http://mappinghistory.uoregon.edu/europe/imag

es.html

• Zgodovinski zemljevidi Evrope od leta 1 do 
1500 (zbirka De Imperatoribus Romanis)

http://www.roman-emperors.org/Index.htm



Učne spletne strani

• Z različnimi viri izjemno bogata spletna 
stran na kolidžu Cornell – Classical 
Studies:

http://www.cornellcollege.edu/classical_st
udies/latin/



Rimska družba

Splet Forum Romanum
http://www.forumromanum.org/

• Corpus Scriptorum Latinorum
• Outlines of Roman History
• The Private Life of the Romans
• Surgical Instruments in Greek and Roman 

Times



Persaeus
digitalna knjižnica

http://www.perseus.tufts.edu/

• Popularni testi
• Umetnost in arheologija
• Razstave
• Spletne povezave



Naše šole



Latinski jezik – osnovna 
šola

• Učni načrt izbirnega predmeta “Latinščina” v 
programu osnovnošolskega (devetletnega) 
programa

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pag
euploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_iz
birni/Latinscina_izbirni.pdf



Latinski jezik – osnovna 
šola (izbirna vsebina)

• OŠ Prežihov Voranc Ljubljana
• OŠ Tone Čufar Ljubljana
• OŠ Ledina Ljubljana
• OŠ Trnovo Ljubljana 
• OŠ bratov Polančičev Maribor
• OŠ Slava Klavora Maribor
• OŠ I. Murska Sobota 
• OŠ III Murska Sobota
• … 



Latinski jezik – srednja 
šola 

V programu klasične gimnazije je latinščina obvezen 
predmet in obsega 455 ur, v gimnaziji pa izbirni 
predmet v okviru nerazporejenih ur različnih 
modulov, za katere se šole odločajo glede na interes 
dijakov, razpoložljive ure in kadrovske zmožnosti.

• http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2007/pro
grami/gimnazija/klasicna_gim/latinscina.htm



Latinski jezik – srednja 
šola 

• Gimnazija Poljane – http://www.gimnazija-
poljane.com/index.php/sl/klasicna-gimnazija/

• Prva gimnazija v Mariboru - http://pgmb.si/izvedbeni-predmetnik-za-
klasicno-gimnazijo/

• Prva gimnazija v Celju - http://www.prvagim.si/klasicna-gimnazija.html
• Gimnazija Novo mesto - http://www.gimnm.org/programi/klasicna-

gimnazija/
• Gimnazija Škofja Loka – https://www.gimnazija-

skofjaloka.si/sola/programi/program-klasicne-gimnazije.html
• Gimnazija Želimlje – http://www.zelimlje.si/node/42
• Škofijska gimnazija Vipava –

http://www.sgv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=52
&Itemid=59

• Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu –
http://www.preseren.gov.it/sl/liceji/klasicni-licej/



Latinski jezik –
srednja šola 

• Klasična gimnazija v Ljubljani – zgodovinski pregled
http://sl.wikipedia.org/wiki/Klasi%C4%8Dna_gimnazija_v_Ljubljani

• Škofijska klasična gimnazija Ljubljana
http://skg.stanislav.si/

• Škofijska gimnazija Vipava – latinščina izbirno 
http://www.sgv.si/

• Škofijska gimanzija Antona Martina Slomška Maribor – latinščina iz birno
http://www.skofijska.si/

• Gimnazija Škofja Loka – klasični oddelek
http://www.gimnazija-skofjaloka.si/domov/programi/klasini-oddelek.aspx



Latinski jezik – srednja 
šola – podpora pouka

• Spletna učilnica I. gimnazije Maribor
http://729.gvs.arnes.si/moodle2/

• Gimnazija Poljane http://www.gimnazija-poljane.com/index.php/sl/klasicna-
gimnazija/

• Gimnazija Ormož – fakultativni pouk latinščine http://www.gimnazija-
ormoz.si/fakultativni-pouk-latinine/

• Pionirski dom – pouk latinščine https://www.pionirski-dom.si/tecaji/2204/latin

• Učni pripomočki Modrijan http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-
program/Srednja-sola/latinscina



Latinski jezik – visokošolski 
programi

• Oddelek za klasično filologijo Filozofske Fakultete Univerze  v 
Ljubljani. 
– http://oddelki.ff.uni-lj.si/klasfilol/default.htm

• Pravna fakulteta UL – Latinščina
http://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/dodiplomski-studij-187/arhiv-

3003/latinscina-7721/

• BF UL - Osnove latinščine za biologe – prof. Tone Wraber
http://botanika.biologija.org/latinscina.php



Latinski jezik –
visokošolski program

• Univerza v Mariboru - Filozofska 
fakulteta – Latinščina (začetni, za 
medicince, nadaljevalni)

http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-
izobrazevanje/jeziki/latinscina/zacetni.d
ot



Latinski jezik –
visokošolski program

• Univerza v Novi Gorici – študijski program 
Kulturna zgodovina – Latinščina II

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-
humanistiko/studij/1KZ/predmet/101927/latin
scina-i/



Latinski jezik – za tretje 
življenjsko obdobje

• Panteon College
http://panteon.si/jezikovni-tecaji/49-

latinina?nsclid=s5tbDaIWEMyqvqH5HMZhBAg

• Univerza za tretje življenjsko obdobje 
http://www.seniorji.info/IZOBRAZEVANJE_Sedaj_je_cas_za_v
pis_na_tretjo_univerzo

• Zavod ŠOLT – za študente in neštudente
http://www.zavod-

solt.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=19



Latinski jezik – za tretje 
življenjsko obdobje

• Dijaški.Net
http://www.dijaski.net/latinscina.html
• Pesjanar.Si Forum
http://www.pesjanar.si/forum/index.php?topic=3376.0;w

ap2
http://www.pesjanar.si/forum/index.php?topic=3376.ms

g351839
• Panteon College - http://panteon.si/latinscina/



Accademia Vivarium novum
http://www.vivariumnovum.net/adextra.htm

Mesto pouka klasične grščine in latinščine po načinu 
klasičnega humanističnega pouka v Rimu. 

Študenti med 16 in 25 let prihajajo iz različnih držav za 
leto dni (od oktobra do junija).

Študij je brezplačen (fundacija Mnemosyne), letno 
sprejmejo 25 študentov.

Vsebine: latinska literatura vseh treh obdobij, stara 
grščina, zgodovina filozofije, struktura jezika, 
govorjena latinščina je obligatorna skozi ves dan.



Primer Univerze v 
Kentuckyju (Lexington) 

Conventiculum Latinum, letna delavnica govorjene 
latinščine v obliki enotedenskega plačljivega 
seminarja za udeležence, ki solidno obvladajo 
pisano in govorjeno latinščino.

http://www.uky.edu/AS/Classics/aestivumeng.html



• Schola Latina Universalis
http://avitus.alcuinus.net/schola_latina/

• Latinitas recens vivaque
Saravipontana
http://www.voxlatina.uni-saarland.de/



Učne oblike v druženju

• Na spletu se latinskega pouka in rabe željni povezujejo tudi v t.i. 
Sodalitas (druščina, bratovščina, tovarišija); primer je Sodalitas 
Latinas Byzantia

http://groups.yahoo.com/group/SodalitasLatinaByzantia/

• ali pa Melissa; Sodalitas Perenni Latinitati Dicata
http://www.fundatiomelissa.org/fundatiomelissa/Salvete.html

• Sodalitas Lvdis Latinis
http://stroh.userweb.mwn.de/sodalitas/sodalitas.html

• Dom v Tinjah – Bildungshaus Sodalitas  
http://www.sodalitas.at/events/details/7227



Učne oblike v druženju
• Druženje v krožkih:
Circulus Latinus Interretialis
http://www.circuluslatinusinterretialis.co.uk/

• Cilji druženja so lahko različni, v okviru organizacije 
Nova Roma je organiziranih kar nekaj družabnih 
krogov:

http://www.novaroma.org/nr/Sodalitas

• Septimanae Latinae europaeae -
http://www.septimanalatina.org/



Latinščina v socialnem 
mreženju

Socialno mreženje je namenjeno 
vzdrževanju prijateljskih, kolegialnih in 
profesionalnih stikov. Kljub izhodiščem 
v osebnih, “živih” stikih je prodor 
tehnološko podprtega, predvsem 
spletnega in telefonskega povezovanja, 
izjemno okrepilo socialno komunikacijo.



Latinščina v socialnem 
mreženju

Pohod socialnega povezovanja uporabnikov spleta je 
napovedala že elektronska pošta (angl.: email) (lat.: 
litterae electronicae)

Našel sem celo poskus uporabe ene od elektronskih 
pošt 2. generacije – Google Wave za pouk 
latinščine:

http://teachpaperless.blogspot.com/2010/03/using-
google-wave-in-foreign-language.html



Latinščina v socialnem 
mreženju

Danes je socialnemu mreženju 
namenjena vrsta novih spletnih 
orodij/spletišč: blog, forum, Facebook, 
Twitter, Google Buzz, YouTube, Flickr, 
IM, klepet (chat), ListServ …



Latinski blogi…
…Diarii Latini

Iskanje blogov z Googlovim geslom “latin 
language blog” odkrije 3.440 zadetkov



Bestiaria Latina Blog

http://bestlatin.blogspot.com/

V angleščini. Se oglaša skoraj vsak dan in 
opozarja ter povezuje na druge spletne 
strani:
– rimski koledar
– različni pregovori, 
– basni
– pesmi



Latin for everyone

http://latinforeveryone.blogspot.si/

Pred časom je pod enakim naslovom deloval tukaj:
http://latin4everyone.wordpress.com/
V angleščini. Vsebuje obsežnejše enciklopedične vsebine iz različnih 

spletnih virov, najpogosteje iz wikipedije.  



Latin Language Blog

http://www.transparent.com/latin/

V angleščini. Učni blog za pouk osnov 
latinskega jezika (slovnice) in antične 
zgodovine



Blog „Latin Via Proverbs“

Je v angleščini in namenjen ljubiteljem latinskih pregovorov. Vsak 
pregovor je razložen in tudi zvočno predstavljen (v klasičnem, žal 
angleško intoniranem izgovoru!). 
http://audiolatinproverbs.blogspot.com/
Ta blog ne deluje več zato pa so zdaj pregovori občasno vključeni 
v Bestiaria Latina Blog
http://bestlatin.blogspot.si/



Blog Latinteach

• Blok, ki je tudi že ugasnil, zanimive 
vsebine pa ostajajo. Izhajal je v 
angleščini. Blog je namenjen 
problematiki učenja latinskega jezika; z 
novicami, napotki učiteljem in siceršnji 
zainteresirani javnosti. 
http://latinteach.blogspot.com/



Facebook v latinščini

Najmočnejša socialna mreža na spletu, Facebook(FB) 
ima tudi latinščino v naboru več kot 70tih jezikov s 
katerimi je podprta:

https://www.facebook.com/notes/facebook/latin-
becomes-a-living-language-on-
facebook/145923442130/

In seveda se je mogoče latinščino tudi učiti na FB: 
https://www.facebook.com/learn.latin/



Sorodne mreže

• Družbena omrežja so želeli uporabiti tudi v 
jezikovnem pouku. Tak poskus je bil Schola –
socialna mreža pisana samo v latinščini 
http://www.textkit.com/greek-latin-
forum/viewtopic.php?f=3&t=9776, ki pa je ugasnila 

• Zlasti v Severni Ameriki je zelo popularno 
povezovanje v t.i. “Meetup groups” npr. za pouk 
http://www.meetup.com/find/education-learning/



Twitter
Po številu uporabnikov druga socialna 

mreža je Twitter (s preko 300 mio 
aktivnih uporabnikov), ki za izmenjavo 
informacij uporablja kratka sporočila –
150 znakov 

http://twitter.com/



Latinski twitter  
• https://twitter.com/Pontifex_ln
• http://twitter.com/ClassicsNHHS
• http://twitter.com/latinwordaday
• http://twitter.com/classicallang
• http://twitter.com/latinlanguage



Forum…
…grex interneti

• Latin Forum
http://latindiscussion.com/forum/
• Textkit (mešan klasični forum)
http://www.textkit.com/greek-latin-forum/
• YLE Colloquia Latina
http://yle.fi/vintti/yle.fi/latini/index-2.html



IM, chat, IRC
Takojšnje sporočanje (angl. instant messaging - IM). 

Tekstovna komunikacija v realnem času.
http://groups.yahoo.com/group/LatinChat-L/

Spletni klepet (angl.: Internet Relay Chat – IRC -
Interretialiter Relatum Colloquium )

http://latinitas.linguax.com/
http://latindiscussion.com/forum/latin/irc-chat.21299/



Latinščina na YouTube

• YouTube je Googlov spletni portal za 
video vsebine 

http://de.wikipedia.org/wiki/YouTube

• YouTube: Why study Latin?
http://www.youtube.com/watch?v=HdjYB

DD8b2I&feature=related



Društvene iniciative
Društvo klasikov
http://www.drustvoklasikov.com/si/

Društvo za antične in humanistične študije 
Slovenije

http://www.dahs.si/



Društvene iniciative
• L'Associazione Italiana di Cultura Classica

http://www.aicc-napoli.it/

• Sociedad Española de Estudios Clásicos
http://www.estudiosclasicos.org/

• Britanska “The Classical Association”
http://www.classicalassociation.org/

• American Classical League - http://www.aclclassics.org/

• The Classical Society of Japan 
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/classics/CSJ/csj.html



Nova Roma

Nova Roma je mednarodna organizacija 
namenjena študiju in ohranjanju 
starorimske kulture; svoje poslanstvo 
razširja tudi s pomočjo posebnega wiki 
portala SPQR Nova Roma

http://www.novaroma.org/nr/Main_Page



Trivia



Novice
• Nuntii Latini YLE Radio 1
http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/nuntii_latini_audi_n

untios_latinos_per_interrete_24547.html

• Nuntii Latini Radio Bremen
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/

• Radio Vatikan
http://www.radiovaticana.va/



Novice 
• Časnik Ephemeris
http://ephemeris.alcuinus.net/index.php
• Časnik Scorpio Martianus
http://www.scorpiomartianus.com/
• Nubifera
http://nubifera.wikispaces.com/



Trivia

• Rimski koledar
– Pravila: 

http://www.therthdimension.org/AncientRo
me/Calendar/calendar.html

– Spletni dostop: 
http://widgets.bestmoodle.net/scripts/roma
ncal.htm



Trivia

• Kuharija 

Latinteach Research Guide – Classical 
Cooking

http://latinteach.com/Site/RESOURCES/Entries
/2008/5/28_Classical_Cooking.html



Trivia

• Računalniške igre – kviz za utrjevanje jezika
http://www.funtrivia.com/playquiz/quiz2963532

1ed880.html

• Računalniške strateške igre (npr. Punske 
vojne)

http://www.transparent.com/latin/ancient-
roman-computer-games/



Trivia

• Osebno poimenovanje
http://www.therthdimension.org/AncientRome/R

omanNaming/romannaming.htm

• Preklinjanje
http://www.shattercolors.com/nonfiction/baldwin

_swearing.htm
http://www.latein-

online.net/index.php?section=schimpf.htm



Trivia

• Galec Asterix – eden najbolj znanih 
francoskih junakov iz slikanic, ki so 
prevedene v več kot 100 jezikov med 
drugim tudi v latinščino

http://www.asterix-
obelix.nl/index.php?page=manylanguages/languages.in
c&lng=la



Trivia

• S.V.B.E.E.V 

Pisanje pisem v klasičnih jezikih: 
– Salutationes et Formulae Valetudinis

http://www.cs.utk.edu/~mclennan/OM/CS
C.html



Trivia

• Latinski kalkulator 

Kdor bi si svoje redno delo želel popestriti z 
latinskimi reminiscencami, naj za računanje 
uporablja COMPVTER ROMANVS:

http://www.math.com/students/calculators_pre_
ti/roman/compvterromanvs.html



Hura! – Eugepae!

• http://en.wikipedia.org/wiki/User:Pmanderson
/Eugepae

• Okrajšano iz “euge papae” ?

• Eugepae Latine!

• Današnja mladina bi rekla Hi5



Še o Wiesthalerjevem 
slovarju

• Terencijan Maver, latinski slovničar v 2. stoletju, je zapisal 
znameniti stavek, ki je postal pregovoren: »Knjižice imajo svojo 
usodo (Habent sua fata libelli)«.

• Misel velja za prenekatero knjigo, tudi za izdajanje knjig v 
slovenski zgodovini; v sam vrh zanimivih usod lahko uvrstimo 
Veliki latinsko-slovenski slovar. Ta je nastajal pod uredniško 
taktirko profesorja Frana Wiesthalerja od leta 1894, ko se je v 
Ljubljani prvič zbral posebni odbor za pripravo slovarja, do jeseni 
2007, ko se je ta, drugi največji slovarski projekt na Slovenskem 
sploh, zaključil. Kratka statistika pove vse: nastajal je 113 let, pri 
delu se je izmenjalo več kot 70 sodelavcev in 2 urednika, končni 
rezultat pa je skoraj 49.000 gesel v 6 knjigah na več kot 4.000 
straneh.

po dr. Mateju Hriberšku



Knjige

Matej Hriberšek: KLASIČNI JEZIKI V SLOVENSKEM ŠOLSTVU 1848–1945
• Knjiga je osredotočena na fenomen klasične gimnazije kot središča in žarišča klasično-humanistične 

izobrazbe s poudarkom na klasičnih jezikih. Z združevanjem zgodovinsko-pedagoškega in filološko-
didaktičnega vidika poskuša delo podati kompleksen pregled položaja klasičnih jezikov in klasične 
izobrazbe v slovenskem šolstvu od rojstva klasične gimnazije do leta 1945.  SAZU ZRC Ljubljana 2005

Maja Sunčič in Brane Senegačnik (ur.):  ANTIKA ZA TRETJE TISOČLETJE
• Zbornik vsebuje petnajst razprav, ki z različnih zornih kotov osvetljujejo vprašanje, kakšno vlogo imajo 

antične študije v Sloveniji danes, ko tudi politično znova postajamo del Evrope, torej prostora, v katerem 
smo nastali kot narod z lastno kulturno identiteto. Namen zbornika je soočiti mnenja vidnih slovenskih 
raziskovalcev, ki se znanstveno udejstvujejo na različnih področjih, ki zadevajo antiko in srednji vek, ter jih 
predstaviti v njihovi skladnosti in razlikah. SAZU ZRC Ljubljana 2004

• Zbornik ob 100-letnici šolskega pouka v zgradbi nekdanje Klasične gimnazije in sedanje Osnovne šole 
Prežihovega Voranca  Ljubljana 1999

• Ljubljanski klasiki 1563-1965   Ljubljana 1999

• Klasična gimnazija v Mariboru Maribor 1992



Na blogu…

• Weblog LiLoLe
http://lifelong.blogspot.com/2011/09/prov

erbiarium-425.html
• Latinščina ni mrtev jezik
http://lifelong.blogspot.com/2007/09/latini

na-ni-jezik.html
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