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Mentor: Miloš Klemen Mahorčič, zgodovinar, gimnazijo zaključil v Ravnah na Koroškem, študij 
zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Napisal je več člankov za revijo 
Zgodovina v šoli. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani že več let predava 
zgodovino in umetnost različnih kultur in narodov. 
 

Kdaj in kje: ČETRTEK, 09:00 do 10:30  

Izobraževanje na daljavo, Zoom 

Prvo srečanje: četrtek, 7. oktober 2021 
 

 
OKVIRNA VSEBINA 
 

Antična mitologija ni nekaj, kar bi bilo od nas oddaljeno v času ali prostoru. Z njo se srečujemo dnevno, ko se 
sprehajamo mimo kulturnozgodovinskih spomenikov, pa tudi trgovin, v katerih ne manjka blagovnih znamk v 
povezavi z antičnimi božanstvi in junaki. V vesolju je tudi vse polno večjih ali manjših planetov, ozvezdij in 
lun, ki nosijo imena iz antike. Kdo so torej bila božanstva, junakinje in junaki, katerih podobe so še vedno del 
našega življenja? Vse to in še mnogo drugih zanimivosti boste zvedeli na predavanjih, na katerih boste 
spoznavali tudi antične mite in legende, ki so največkrat upodobljeni v evropski umetnosti. 

 

Uvodoma bomo zaključili s temami iz grške mitologije (Odiseja in Iliada) iz preteklega študijskega leta. 
Nadaljevali bomo z rimsko mitologijo, kjer bodo poudarki na avtohtonih mitih (ali tistih, ki so bili prevzeti od 
Etruščanov) in razlikah med miti antične Grčije in antičnega Rima. Rdeča nit programa bo razlaga epa Eneida, 
ki je hrbtenica celotne rimske mitologije.  
 
Sledila bodo predavanja iz egiptovske mitologije kot osnove vseh preostalih mitologij Sredozemlja. Pri 
egiptovski mitologiji se bomo lotili tudi preučevanja povezav z miti Bližnjega vzhoda (sumerski, judovski in 
babilonski miti).    
 
CILJI 
 
Povezati mite iz antike s sodobnostjo, v kateri se imena, zgodbe in liki iz teh mitov pojavljajo na vsakem 
koraku. To še posebej velja za mite stare Grčije in Rima, ki so v veliki meri pomembni za sodobno pojmovanje 
sveta in dogajanja okoli nas. 
 
METODE  
 
Predavanje, diskusija. 
Želja mentorja je predavanje čim bolj povezati z diskusijo, ki bo namenjena soočanju mnenj o moralnih, 
etičnih in družbenih vprašanjih, ki se porajajo v mitologiji. Pri tem je poglavitno soočenje mnenj z vidika 
antike in današnjega časa. 
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