
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije 
in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU 

 
organizirata 

 
Knjižnice in knjige od antike do danes  

8. Grošljev simpozij 
 
 

KDAJ: 6.–9. marec (od ponedeljka do četrtka) 2017  
KJE: Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana 

 

  
Knjižnica:  antična ...        ... in moderna. 

 

»V vseh stvareh sem iskal mir, a našel ga nisem nikjer razen v kotu s knjigo.« 

In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro. 

 Tomaž Kempčan (Thomas à Kempis, ok. 1380– 1471) 

 

Prvi dan (ponedeljek, 6. marec): Pojem knjižnice. Knjižnice v antiki 
 

16:00 · odprtje simpozija 
16:05 · Nena Škerlj: Knjižnice in oblike neskončnosti 
16:30 · Tatjana Jamnik: Knjižnica: od fascinacije do degradacije 
16:55 · razprava 
 
17:20 · odmor s kavo in prigrizkom 
 
17:45 · Matej Hriberšek: Thesauri antiquitatis: najpomembnejše knjižnice antike in 

njihov pomen 
18:10 · Miran Špelič: S polic v glavo – Zgodba knjižnice sv. Hieronima 
18:35 · Jan Dominik Bogataj: Origenova »λóγων ἀρχαíων συγγράμματα« od Aleksandrije 

do Cezareje; kam se seli knjižnica v digitalni dobi? 
 
19:00 · razprava 
19:25 · zaključek prvega dneva simpozija 



Drugi dan (torek, 7. marec): Knjižnice v srednjem in novem veku 

 

16:00 · Tadej Trnovšek: 880 let stiške samostanske knjižnice 
16:25 · Izidor Janžekovič: Prve »javne« knjižnice v Veliki Britaniji in severnoameriških 

kolonijah (17. –18. stol.) 
16:50 · Ana Vogrinčič Čepič: Tretji prostor: vzporednice med knjižnimi izposojevalnicami 

18. stoletja in sodobnimi javnimi knjižnicami – sociološko-zgodovinski pogled 
17:15 · razprava  
 
17:40 · odmor s kavo in prigrizkom  
 
18:05 · Sonja Svoljšak in Urša Kocjan: Knjiga kot dar: darovalci in darovi v licejski 

oziroma študijski knjižnici v Ljubljani med 1774 in 1860 
18:30 · Petra Kolenc: »De bibliothecis«: Štefan Kociančič (1818–1883) in njegova »kratka 

navodila o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem 
župnijske« 

18:55 · razprava 
19:20 · zaključek drugega dneva simpozija 

 

 

Tretji dan (sreda, 8. marec): Knjige od pozne antike do informatike 
 

16:00 · Jedert Vodopivec Tomažič: Knjiga od pozne antike do danes 
16:25 · Nataša Golob: Vzporedna znanja o videzu knjige do približno leta 800: slikarska 

dela in ohranjeni spomeniki 
16:50 · razprava 
 
17:15 · odmor s kavo in prigrizkom  
 
17:40 · Neža Zajc: Sveti Maksim Grek ter rokopisi, knjige in knjižnice v 

zgodnjerenesančnem obdobju 
18:05 · Ivan Kanič: Digitalna, digitalizirana in elektronska knjiga: ena, dve ali tri knjige? 
18:30 · razprava 
18:55 · zaključek tretjega dneva simpozija 
 
 

Četrti dan (četrtek, 9. marec): Recepcija antične književnosti v poznejših 
obdobjih. Mladi in književnost 
 

16:00 · Anja Dular: Antična literatura v knjižnicah na Slovenskem v novem veku 
16:25 · Verena Vidrih Perko: Knjiga, za katero bi bilo bolje, če bi jo miši razgrizle, ali 

zgodba o Tacitovi Germaniji 
16:50 · razprava 
 
17:15 · odmor s kavo in prigrizkom 
 
17:40 · Milena Mileva Blažič: Antična literatura v osnovni šoli 
18:05 · Tilka Jamnik: Knjižnica v mladinski književnosti 
18:30 · Dragica Haramija: O nenavadnih knjižničarkah, dobrih bralcih in zmešnjavi 

literarnih likov, ki končno najdejo svoje zgodbe 
18:55 · razprava 
19:20 · zaključek simpozija 

 


