
Mednarodni Sanskrit Retreat 

Vrata v sanskrt, indijsko kulturo in filozofijo 

Od 11. julija do 10. avgusta 2012 bo na univerzi Amrita (Amrita University) v 
Amritapuriju, Kerala v južni Indiji, že tretje leto zapored potekal Poglobljen 
Sanskrit Retreat. Ta program je priložnost, da se z različnimi metodami 
poučevanja in raznovrstnimi dejavnostmi globoko potopite v študij jezika 
sanskrt, indijske kulture in filozofije. 

Na akademskem področju bodo vsak dan štiri učne ure, ki bodo vključevale 
govorjeni sanskrt, sanskrtsko slovnico in indijske svete spise ter književnost.  

Učne ure osnovnih prvin govorjenega sanskrta bodo potekale ob poučevanju 
jezika skozi vsakodnevno rabo, pogovore in  igranje vlog. Ta metoda  predstavi 
jezik v preprosti obliki za uporabo v pogovorih, tako, da lahko učenci 
ponotranjijo občutek za jezik. Pravijo: ‘bhashyate iti bhasha’ – jezik je tisti, ki  se 
ga govori. Zato ta študij daje poudarek na spodbujanju učencev, da na 
pripraven način, skozi igranje vlog, vaje in zgodbe sanskrt dejansko govorijo. 

Pouk sanskrtske slovnice bo podal praktično razlago in navodila za oblikovanje 
stavkov v sanskrtu. Študente se spodbuja pri pridobivanju spretnosti v branju in  
pisanju. Temeljni sklopi sanskrtske sintakse bodo razloženi na preprost in lahko 
razumljiv način. Uporabno znanje o oblikah, sklonih in časih se bo podajalo 
postopoma. Podana bodo tudi navodila za izgovorjavo in prelome sanskrtskih 
verzov. 

Pri učnih urah indijske filozofije in književnosti bomo razpravljali o širokem 
spektru starodavne sanskrtske književnosti, vključno z Bhagavad Gito. Podane 
bodo tudi lekcije iz filozofije Ayurvede, tradicionalnega indijskega sistema 
medicine.  

Čez teden bo vsako jutro tudi učna ura joge. Začetniki bodo dobili navodila za 
osnovne jogijske položaje, bolj izurjeni študentje pa bodo lahko svojo prakso še 
poglobili. Študenti bodo pridobili vpogled v to, kako živeti polno in zdravo 
življenje. Jutranji uri joge bo sledila kratka učna ura recitiranja sanskrta, kjer se 
bomo učili izgovarjave nekaterih starodavnih sanskrtskih hvalnic.  

Študenti bodo tudi imeli priložnost iti skupaj na ekskurzije. Iz prve roke bodo 
lahko videli naravne lepote, ki jih nudi južna Indija, prav tako pa tudi bogastvo 
njene kulturne dediščine in njenih ljudi.   

http://e.amritapuri.org/sri/1


V tako kratkem času enega meseca ni mogoče obvladati jezika, kakršen je 
sanskrt. Tečaj je namenjen študentom, da si pridobijo temelje za svoj nadalnji 
študij, vrednotenje edinstvenosti tega jezika in njegove književnosti ter globlje 
razumevanje indijske kulture. Tisti, ki bodo uspešno končali tečaj, bodo od 
Univerze prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju.  

PODROBNEJŠE INFORMACIJE LAHKO DOBITE NA: 

http://e.amritapuri.org/sri/ 

V kolikor potrebujete pomoč pri vzpostavitvi stika z Amrita univerzo 
se lahko obrnete tudi na amma.slovenia@gmail.com 
 

 
 

Ta začetna stopnja tečaja vas bo z več kot 50-imi urami poučevanja sanskrta vpeljala v jezik in kulturo 
sanskrta.  
Raziskujte različna besedila svetih spisov, kot je Bhagavad Gita, udeležite se na jutranji jogi in 
recitiranju sanskrtskih manter ter se udeležite ekskurzij.  
Število je omejeno na 20 študentov.  
Pridružite se ZDAJ 

 

http://e.amritapuri.org/sri/

