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Izvještaj s dodjele nagrada
na sedmom međunarodnom
natjecanju u poznavanju
Starogrčkog jezika i kulture

se svidio i jednodnevni izlet u
Šibenik kad su posjetili knjižnicu u samostanu sv. Frane,
gdje se čuvaju mnoge inkunabule i stara izdanja raznih
vrijednih knjiga, a posebno su
ponosni na Šibensku molitvu
i prvo izdanje Francuske enciklopedije. Nakon samostan. .
... .
...
ske otišlo se u Gradsku knjižmcu, Jednu od noVIJI~ I modermJih u Hrvatskoj, što je učenicima bio odličan primjer
za uspo~e~~~ starog I.novog vremena, ali i na univerzalnu vrijednost knjiga. Isti smo
dan posJetili 1arheoloski lokalitet u Srimi.

Profes~,ri koji s.~ održa.vali predavanja, lektorate i likovne radionice su: prof. dr. Bruna Kun:~~~Makv1~ (OdsJek za s.taru povij:st, Filozofski fakultet u Zagrebu), prof.dr.
Ivo Ped1s1c Y;ru:eJ grada ~kradma), Inge Segvić Belamarić, prof. (l. gimnazija u Splitu), Zla tk~ ?esel~, prof...(Pnvatna klasična gimnazija, Zagreb), Tonći Maleš, prof. (Privatna !dasicna gimnaZIJa, Zagreb), Tatjana Kovačić, učitelj savjetnik za likovnu kulturu (O.S S.ilvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb) i Dubravka Matković, prof. (OŠ Silvija
Strahimira Kranjčevića, Zagreb).
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PUTUJUĆI ZRAKOPLOVOM iz Zagreba za Atenu vrijedilo je, čini se, pretrpjeti
strah od silnih turbulencija na koje je letjelica naletjela kao i mučninu izazvanu propadanjem iste, pogotovo kada se zna da zrakoplov slijeće u čovjeku mnogo primjerenijih, suncem okupanih 40 stupnjeva Celzijusa. Doček je vrlo lijepo i ležerno organiziran, a domaćini, kao i uvijek, profesionalni.
Smještaj je također bio vrlo ugodan, u hotelu President u samoj Ateni. Sama dodjela nagrada koja je održana u Ministarstvu prosvjete i religije Republike Grčke pripremljena je na vrlo visokoj razini; predstavnici političkih vlasti, sveučilišne elite, Grčke
pravoslavne crkve, predstavnici 15-ak veleposlanstava akreditiranih u Ateni te sami
natjecatelji i njihovi mentori iz raznih zemalja Europe i svijeta. Ozračje je bilo vrlo
ugodno i svečano, dostojno drevnoga svijeta Antike.
Tijekom boravka u Grčkoj, domaćini su pripremili čitav niz stručno vođenih posjeta arheološkim lokalitetima, ali i stručne sastanke prisutnih profesora i državnih koordinatora Natjecanja, spojivši na klasičan način ugodno s korisnim. Među učenici
ma i profesorima iz cijeloga svijeta za ovih 6 dana boravka u Ateni stvorena su nova
prijateljstva i korisni kontakti.
I, naravno, domaćini su se još jednom u svom osebujnom stilu pobrinuli da ih upamtimo po obilju gostoljubivosti, opuštenosti, dobre hrane i zabave. A pohvala i mojoj
učenici Dini Rnjak, zaslužnoj za ovaj plasman i put u Grčku. Ona je učenica kojoj je
jedina greška u 4 godine učenja grčkoga jezika bio jedan jedini pogrešan naglasak u pisanom ispitu, a tijekom svih tih godina iz škole nije izostala nijedan sat (opravdano ni
neopravdano), osim zbog natjecanja. Posljednji je njezin uspjeh za koji sam čuo prvo
mjesto na upisu na Medicinski fakultet u Osijeku. Hrabro, Dina, ne zaustavljaj se!
Hvala svima, osobito državnoj koordinatorici natjecanja, kolegici Koraljki Crnković i svima koji u natjecanju sudjeluju.
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