
Spoštovani,

Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU in 

Slovenska matica vas vabijo na 

Nox Gantariana
praznovanje jubileja ob devetdesetletnici 

akademika prof. dr. Kajetana Gantarja

Dogodek bo potekal v ponedeljek, 7. junija 2021, ob 19. uri v atriju ZRC SAZU.

Program:

Uvodni nagovor: dr. Sonja Weiss, predstojnica Oddelka za klasično filologijo

Pozdravna nagovora:
−	 akad. prof. dr. Milček Komelj, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

−	 prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske Fakultete.

Pogovor s slavljencem, ki ga bodo vodili:
−	 dr. Miran Špelič OFM,

−	 dr. Marko Marinčič,

−	 Klara Keršič.

Recital antičnih besedil v prevodu Kajetana Gantarja
Recital so pripravili študenti Oddelka za klasično filologijo pod mentorstvom   
dr. Braneta Senegačnika.

Glasbena spremljava
Domen Marinčič

Razstava o življenju in delu akad. dr. Kajetana Gantarja
Na ogled v Atriju ZRC SAZU in od 8. junija na Oddelku za klasično filologijo FF.

Voščilo in pogovor s slavljencem 

Dogodek bomo za tiste, ki se ga ne boste mogli 
udeležiti v živo, prenašali prek programa Zoom 
in platforme YouTube.

Zoom povezava:  
https://uni-lj-si.zoom.us/j/94261519450?pwd=SVNkTTQxdDVSY2UrL1pFMThUU09iZz09

ID: 942 6151 9450; geslo: 372009.

Youtube povezava: https://youtu.be/6WTsaQG70V4

Pravila za obiskovalce Atrija ZRC v času       
epidemije COVID 19:

Za dobro počutje vseh, ki obiščete Atrij, vas 
prosimo, da upoštevate sledeča navodila in tako 
poskrbite za zdravje vas samih, vaših bližnjih in 
tudi nas.

Atrij je odprt le za obiskovalce, ki izpolnjujejo 
enega od PCT pogojev: prebolevnost, cepljenje 
ali negativni izvid testa. V primeru obiska 
uradnega inšpektorja ali policista mu morate na 
njegovo zahtevo ta dokazila tudi pokazati.

V Atrij vstopite samo, če ste zdravi in ne kažete 
nobenih znakov akutne bolezni dihal.

V Atriju je za obiskovalce ves čas obvezna 
uporaba zaščitne maske.

Upoštevajte tudi pravila higiene rok in kašlja.

V Atriju upoštevajte sedežni red oz. ne 
premikajte že postavljenih stolov, ki so 
postavljeni tako, da upoštevajo predpisano 
razdaljo.


