Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Instytut Filologii Klasycznej

Poznań, 16 kwietnia 2019

Zgłoszenie projektu do Budżetu Dydaktycznego 2019
Zgłaszający: Instytut Filologii Klasycznej
Osoby odpowiedzialne: dr Łukasz Berger, prof. dr hab. Piotr Urbański
Tytuł projektu: Nulla dies sine linea, czyli łacina na co dzień
Docelowa grupa odbiorców: studenci WFPiK oraz inne osoby korzystające ze stron
facebookowych Instytutu i Wydziału, a także odwiedzające Collegium Maius
Opis projektu:
Czas trwania projektu: rok akademicki 2019/2020
Celem projektu jest zwiększenie świadomości kultury antycznej wśród wszystkich
studentów Wydziału, jako uzupełnienie zajęć z łaciny i kultury antycznej przez
codzienne poznawanie sentencji łacińskich z okresu klasycznego, średniowiecza i
nowołacińskich wraz z ich przekładem (autorskim), komentarzem oraz starannie
dobranym materiałem ikonograficznym. Sentencje wprowadzane są w porządku
związanym z danym okresem roku - np. zimą, wiosną, adwentem, Bożym
Narodzeniem, świętami rzymskimi (np. życzenia świąteczne zaczerpnięte z Marcjalisa,
Erazma etc.).
Materiał będzie publikowany codziennie na Facebooku IFK oraz udostępniany na
stronach wydziałowych.
Ponadto całość materiału w formie prezentacji w programie PowerPoint będzie ciągle, z
dynamiką umożliwiającą jego przyswojenie, wyświetlana na monitorze
zainstalowanym w korytarzu koło dziekanatu (i w ewentualnych innych miejscach, w
przypadku zainstalowania większej liczby monitorów). Przez systematyczne
obcowanie z prezentowanym materiałem studenci i wszystkie inne osoby mają
możliwość przyswojenia sobie sentencji oraz rudymentów kultury antycznej.
Finalnym efektem będzie przygotowanie książki publikującej pełny materiał, mającej
być popularnonaukową wizytówką IFK. Będzie ona cennym materiałem
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dydaktycznym, który zostanie wykorzystany w działalności popularyzacyjnej i
współpracy ze szkołami, a zwłaszcza w związku z konkursami wiedzy o antyku.
Część merytoryczna projektu polega na przygotowaniu:
- wyboru 360 sentencji łacińskich oraz ich przekładu na język polski,
- krótkiego komentarza na temat ich źródła, znaczenia, zastosowania, pierwotnego
kontekstu użycia,
- ilustracji pasujących do poszczególnych sentencji/grup sentencji (portret autora lub
inna grafikę ilustrującą znaczenie sentencji)
- makiety książki zwierającej materiał.
Zostanie ona przygotowana przez studentów IFK jako element realizowania efektów
kształcenia / uczenia się związanych z popularyzacją antyku aktywnym uczestnictwem
w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
Opracowanie graficzne materiału (projekt i wykonanie) w formie serii postów
zaplanowanych do seryjnej publikacji na Facebooku oraz w programie PowerPoint
zostanie zlecone.
Zlecony zostanie również skład i wydanie książki.
Kosztorys:
Opracowanie graficzne materiału do publikacji w mediach elektronicznych: 3000 zł
Wydanie książki: 5000 zł
Razem: 8000 zł
Po zakończeniu projektu:
1. Można wykorzystywać przygotowany materiał w kolejnych latach akademickich
2. Zostanie wydana książka w formie drukowanej lub e-booka.
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