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KNJIŽNICA FRANCETA 
BALANTIČA KAMNIK
V letu 2020 nadaljujemo z Enajsto šolo o antiki

v torek, 18. 2. 2020, ob 18h | dvorana                  

Ddr. Verena Perko 
PREROKINJE IN SVEČENICE:  
a t nism puvedova?

SPOZNALI BOMO VLOGO 
ŽENSK PRI HOMERJU: 
NEKATERE SO ŠIBKE, 
DRUGE PLEN, NALOGA 
NEKATERIH JE ROJEVATI 
OTROKE, DRUGE SO 
PREROKINJE.  
KDO SO KASANDRA, 
KLITAJMNESTRA, 
ELEKTRA, POLIKSENA …?

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir 
BO POVEDALA PRAVLJICO O TEM, KDO JE 
MOČNEJŠI: ŽENSKA ALI MOŠKI.

Vabljeni

Od vseh tragičnih figur v zgodbi o trojanski vojni morda nobena ni 
utrpela več kot uboga Cassandra. (Josho Brouwers)

Z Enajsto šolo smo do sedaj spoznavali antični svet s predavanji 
ddr. Verene Perko in povezanost tega sveta s pravljično dedi-

ščino s pripovedovanjem mag. Brede Podbrežnik Vukmir. V leto-
šnjem letu bomo spoznavanju antičnega sveta dodali spoznavanje 
spretnosti pripovedovanja zgodb.  

O ILIADI 
»Pesem, boginja, zapoj, o jezi Pelida Ahila, / srdu pogub-
nem, ki silo gorja prizadel je Ahajcem: / množico duš moč-
nih upotil je v Hadove dvore.«
Iliada je veliki antični spev, katerega avtorstvo pripisujemo slepemu 
pevcu Homerju. Odkriva antični in mitski svet, ki ga v vojni in miru 
vodijo bogovi, bojujejo junaki in živijo vsakdanji ljudje. Med vojnimi 
motivi in krvavimi boji se rodi hrepenenje po miru in spravi.

Ddr. Verena Perko bo predstavila kulturno zgodovinsko ozadju Ili-
ade. Skozi mite in modrost starega sveta ter s pomočjo božanstev, 
ki so se poigravala z antičnim človekom, bomo spoznavali arheolo-
ško dediščino Sredozemlja in iz naših krajev.

O OBLIKOVANJU NAŠIH ZGODB
Ob poslušanju predavanj in zgodb bomo iskali, oblikovali in zapi-
sovali svoje lastne zgodbe in doživetja o miru in povojnem času. S 
seboj bomo prinesli predmete iz naše osebne ali družinske ali kra-
jevne zgodovine, ki so kakor koli povezani z mirom, iskanjem sožitja 
in mirnega življenja po hudih vojnih preizkušnjah.  Naučili se bomo, 
kaj je tisto, kar dela zgodbo dobro.

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir bo po predavanjih skozi cel ciklus 
udeležence vodila na poti nastajanja zgodb. 

Program je nastal na podlagi delavnice Speaking to the Stars: The 
Meeting place between Myth and Autobiographical Storytelling 
v organizaciji društva Friends of Amari, ki sta je jo v okviru projekta 
Erasmus+ (neformalno izobraževanje odraslih) udeležili Verena 
Perko in Breda Podbrežnik.

ENAJSTA ŠOLA O ANTIKI
ILIADA, ZGODBE O VOJNI IN MIRU IZ DAVNE ANTIKE IN IZ NAŠEGA ČASA
Predavanja in zgodbe iz naše osebne ali družinske zgodovine o miru ter preseganju konfliktov 


