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 През август 2018 г. в Трявна за пета поредна година се проведе Лятна школа по 

класически езици. Тя продължи девет дни и в нея взеха участие 57 ученици, студенти и 

гости от страната и чужбина.  

 Каква е целта на школата? Ученици и студенти с особен интерес към 

класическите езици (латински, старогръцки и старобългарски) и натрупали известни 

познания поне по един от тях да имат възможността за занимания в неформална 

обстановка. Преподавателите от Софийския университет, от НГДЕК, от други 

образователни институции в страната и чужбина срещат участниците с текстове от 

антични, средновековни и ренесансови автори, така че заедно да предприемат едно 

пътешествие през епохите, обагрени от цветовете на класическите езици. Израз на това 

са и девизите на школата от последните две години: "Aeternitati et tempori parendum" ("В 

крак с вечността и времето") и "Διὰ τῶν γλωσσῶν πρὸς τὸν λόγον" ("Чрез езиците към 

словото"). 

 Участниците имат поне едно занимание по латински и по старогръцки на ден 

според нивото си, но и всички се събират привечер за традиционните занимания с 

антична поезия, провеждани чрез музикални интерпретации на известни стихове от 

епохата. На школата през 2018 г. плодовете от тези занимания бяха показани на 

античния фестивал „Нике – играта и победата“ в гр. Nicopolis ad Istrum, дн. с. Никюп, 

близо до Велико Търново. 

 Може би най-любопитната част от школата са лекциите и семинарите, които 

преподавателите провеждат със заинтересованите участници. Ето някои от проведените 

през 2018 г.: доц. д-р Невена Панова и д-р Димитър Илиев от СУ „Св. Климент 

Охридски“ направиха съответно работилница по превод на латински и старогръцки на 

текстове с антични мотиви от съвременни български автори и семинар по епиграфика. 

Д-р Кръстю Банев (Дърам, Англия) направи практическо упражнение по реторика чрез 

древните Progymnasmata на Афтоний, а д-р Иван Петров (МУ Пловдив) проведе 
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занимания по литовски език и неговата връзка с останалите индоевропейски езици, а 

заедно с организатора на школата Димитър Драгнев – и по персийски език. Студентът 

по класическа филология Борислав Петров за втора поредна година представи своите 

продължаващи занимания по староанглийски език. 

 Тази година школата ще се проведе от 24. август до 1. септември на същото място. 

Очакваме още повече участници, още повече интересни занимания и още повече 

общуване сред древните текстове през лятното време на това историческо и 

възрожденско място. 


