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ЗА ЗИМНОТО УЧИЛИЩЕ ПО ИНДОЕВРОПЕИСТИКА 

Бетина Янева 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

През месец февруари в Белград се проведе Зимна школа по индоевропейско 

езикознание
1
. Това беше първото издание на школата, която има вероятност да бъде 

провеждана ежегодно в Сърбия. Организатор е доц. Орсат Лигорио от Белградския 

университет. Доц. Лигорио преподава предимно старогръцки език в Белград и се 

занимава с реконструкция на праиндоевропейски, завършил е докторантура по 

индоевропеистика в Лайден. 

Школата се проведе от 10. до 14. февруари, а лекциите бяха в сградата на 

Философския факултет в центъра на Белград. Участниците сами избираха на какво да 

присъстват, понеже лекциите се провеждаха паралелно по две. Към всяка от тях беше 

предоставен план за работата по време на школата, за да може всеки участник да 

избере да слуша за това, което съвпада с неговите интереси и знания. Всеки ден 

участниците се включваха в три избрани от тях занятия, а в някои от дните имаше 

допълнителни вечерни и сутрешни лекции, водени от различни учени от Белград и 

чужбина. 

Основни лектори бяха доц. Орсат Лигорио и двама негови студенти – Данило 

Савич, докторант и стажант към Сръбската академия на науките, и Алекса Миленкович 

от бакалавърската програма по езикознание и славистика. Лекциите, които се 

провеждаха всеки ден, включваха както въпроси за вече добре запознати с темата 

млади учени, каквато беше лекцията „Избрани теми от индоевропейската фонология“, 

така и въпроси, които рядко се засягат в цялостните курсове по индоевропеистика в 

университетите – например лекциите за месапския, предназначени за начинаещи в този 

език. Останалите занятия бяха посветени на старогръцки, готски, старофригийски и 

умбрийски. В програмата беше включено и ателие за антични писмености, което не 

можа да се състои в пълния си вид поради болест на лектора. 

                                                           

1 
 Официалният сайт на школата е: http://www.belgradewinterschool.rs/. 
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Занятията се провеждаха под формата на семинари. Отделните групи бяха 

достатъчно малки и стимулираха бърза работа, а разнообразието на участниците 

допринасяше за наистина интересни дискусии, когато възникнеше въпрос или 

проблем. 

Общият брой на участниците в зимната школа беше около 80 души от 18 

различни държави. Участниците от България бяха трима, Красимир Гегов – магистрант 

по компютърна лингвистика, Бетина Янева – студент по класическа филология и Яна 

Христова, преподавател по персийски език, всички от Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 


