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POZIV NA SUDJELOVANJE 
 
Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru s radošću Vas poziva na drugi po redu 
Međunarodni znanstveni skup „Natales grate numeras?” kojim će obilježiti 65. 
obljetnicu svog osnutka. Skup će se održati u Zadru od 27. do 28. svibnja 2022. godine.  
 
Grad Zadar, kao staro središte južnohrvatskog dalmatinskog prostora, ponosi se 
višestoljetnom sveučilišnom tradicijom koja se u kontinuitetu njeguje od osnutka 
dominikanskog sveučilišta Studium generale (kasnije Universitas Jadertina) davne 1396. 
godine. Na tim je temeljima 1955./1956. godine osnovan Filozofski fakultet u Zadru, 
čiji je rad u samim početcima bio obilježen djelovanjem četiriju odsjeka te samostalne 
katedre za latinski jezik i rimsku književnost. Iako u početku malobrojna kadrom, 
uvođenjem studija grčkog jezika i književnosti osamdesetih godina prošlog stoljeća 
naša je katedra s vremenom prerasla u Odjel za klasičnu filologiju koji, osnažen novim 
i mladim znanstveno-nastavnim snagama, uspješno odolijeva svim zahtjevima 
suvremenog doba. 
 
U nadi da ćemo i ovom prigodom ugostiti velik broj izlagača iz raznih zemalja, kao što 
je to bilo 2017. godine povodom 60. godišnjice našeg Odjela, pozivamo kolege i 
prijatelje klasične filologe da nam se pridruže sa svojim radovima, kako bismo zajedno 
iznošenjem novih spoznaja na polju klasičnih jezika i književnosti pridonijeli 
učvršćivanju mjesta i uloge klasične filologije u suvremenom društvu. Tema je skupa 
Trendovi i perspektive u klasičnoj filologiji. Dobrodošla su izlaganja koja se bave 
grčkim i latinskim književnim i neknjiževnim tekstovima, naročito onim manje 
istraženim, no u obzir dolaze i ostale srodne teme.  
 

Naputci za sudjelovanje: 

•  službeni su jezici skupa hrvatski, engleski i latinski; 

•  predviđeno vrijeme trajanja izlaganja je 15 minuta; 
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•  za prijavu na skup potrebno je ispuniti Prijavni list (obrazac u prilogu) na   
hrvatskom ili engleskom jeziku te ga poslati na adresu tserreqi@unizd.hr; 

• rok za slanje obrasca za prijavu je 1. veljače 2022. god.; 

• obavijest o prihvaćanju naslova i sažetaka bit će dostavljena sudionicima 
najkasnije do 1. ožujka 2022. god.; 

• za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 400 kuna 
(55 eura) najkasnije do 1. travnja 2022. god. (broj računa za uplatu kotizacije 
bit će dostavljen naknadno); 

• u kotizaciju su uključeni konferencijski materijali, užina i kava u stankama, 
svečani domjenak te troškovi objavljivanja zbornika; 

• organizator skupa ne snosi troškove puta i smještaja; 

• skup će biti održan uživo, a u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije 
online. 

 
Radovi izloženi na skupu bit će recenzirani i objavljeni u zasebnom zborniku. Zbornik 
s prvog Međunarodnog znanstvenog skupa „Natales grate numeras?” možete preuzeti 
ovdje: https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/view/70/70/1263. 
 
Sve dalje obavijesti o skupu bit će pravodobno poslane putem elektroničke                                     
pošte i objavljene na mrežnim stranicama Odjela za klasičnu filologiju: 
https://klfil.unizd.hr/obavijesti/view. 
 
 

Veselimo se Vašem dolasku! 
    
Znanstveno‒organizacijski odbor: 
 
Doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić (Sveučilište u Zadru), predsjednica 
Prof. dr. sc. Elena Džukeska (Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Skopje, Sjeverna 
Makedonija) 
Dr. Andreas Serafim (Academy of Athens, Atena, Grčka) 
Izv. prof. dr. sc. Nada Bulić (Sveučilište u Zadru) 
Izv. prof. dr. sc. Diana Sorić (Sveučilište u Zadru) 
Doc. dr. sc. Anita Bartulović (Sveučilište u Zadru) 
Doc. dr. sc. Ankica Bralić Petković (Sveučilište u Zadru) 
Doc. dr. sc. Sabira Hajdarević (Sveučilište u Zadru) 
Doc. dr. sc. Linda Mijić (Sveučilište u Zadru) 
Dr. sc. Maria Mariola Glavan (Sveučilište u Zadru) 
Dr. sc. Zvonko Liović (Sveučilište u Zadru) 
Mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas (Sveučilište u Zadru) 
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