
Пријава [817-2020-kategorija-2]

Подаци о пројекту

Назив
пројекта

БОТАНИЧАР = УМЕТНИК

Кључне
речи

Ботаника, сликарство, историја, инспирација

Спровођење
пројекта

01.09.2020. - 30.11.2020.

Научне
Области

интердисциплинарне
природне науке
мултидисциплинарне

Апстракт
пројекта

Кроз 12 радионица, децу основношколског узраста упознајемо са
светом ботанике кроз два приступа (уметнички и научни). У Ботаничкој
башти „Јевремовац“ учесници ће имати прилику да упознају методе које
су се традиционално користиле у ботаничким илустрацијама у 19. веку и
да прођу кроз емпиријски и креативни процес систематизовања флоре.
По завршетку свих радионица, организоваће се изложба од 30
одабраних дечијих радова изложених у стакленику. Како је Ботаничка
башта „Јевремовац“ једина ботаничка башта у Србији, деца ће имати
прилику да се упознају са значајем концепта ботаничких башта и
њихових улога. Циљ нам је да мотивишемо учеснике да „Јевремовац“
доживљавају као „своју“ учионицу под отвореним небом.

Опис
пројекта

Ботаничка башта „Јевремовац“ је једина ботаничка башта у Србији и
због своје вредности је заштићена и као природно и као културно добро.
Представља наставну јединицу Биолошког факултета Универзитета у
Београду, научну и културну баштину и центар ботаничких
истраживања у Србији. Детаљан опис радионице: Предвиђено време за
трајање радионица је два сата: обилазак Баште и цртање (60 минута) и
бојење цртежа и анализа наученог (60 минута). Број учесника по
радионици је 15. Задатак је да деца непосредно посматрају биљке или
читаво станиште и забележе илустрацијом што више запажених
детаља. Затим користећи Вернерову номенклатуру боја, табелу боја
коју су користили ботаничари за илустровање биљака у прошлости,
забележе на цртеж шифре нијанси из табеле које одговарају нијансама
боја изабране илустроване биљке. Поред упознавања са флором али и
фауном Ботаничке баште „Јевремовац“ овим начином деца уче
различите сликарске технике уз истовремено вежбање меморије,



фокуса и концентрације. Изложбом изабраних дечијих цртежа,
постављену након целог циклуса радионица, желимо да широком
аудиторијуму учинимо доступно дечије виђење и доживњај аутохотних
и ретких врста биљака Србије. Поставка би се налазила у оквиру
стаклене баште током зимског периода. Жири, у саставу од два
академска уметника и једног доктора биолошких наука, би одабрао од
најмање 180 цртежа, 30 радова који би били изложени у стакленој
башти.

Циљна
група

основна школа
шира јавност
медији

Циљеви
пројекта

Интерактивно учење и практично примењивање знања о појмовима из
ботанике кроз мултидисциплинарни приступ, сликарски и научно-
истраживачки. Придавање значаја у остваривању везе између нових
нараштаја и српског ботаничког блага, као што је наш највећи ботаничар
и природњак, Јосиф Панчић рекао: "Да ће тек дубоким упознавањм и
проучавањем природе наше земље показати колико воли и поштује
своју отаџбину". Један од циљева је и успостављање позитивног односа
према актуелним темама о животној средини и односа човека и животне
средине као и могуће мере заштите.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној
култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије

Процена
броја
посетилаца

750

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Марија Гајић

Занимање Пројектни менаџер за екологију у Грађанском форуму за екологију и
културу

Телефон 0654078729

Имејл maraelf@gmail.com



Биографија Радно искуство: - Грађански форум за екологију и културу (2020- )
Координаторка еколошких пројеката - Ботаничка башта „Јевремовац“
(2017-2019.) Техничка сарадница - Истраживачка станица Петница
(2014-2015.) координаторка лабораторије за биологију Вишегодишње
искуство у осмишљавању садржаја и координисању активности из
области промоције науке (биологије), менторисању средњошколаца
током реализације пројеката из области биологије, формирању
баштенских површина и нега биљака : - „Ботаничар = уметник“ (2018- )
Координаторка пројекта који за циљ има спајање ботанике и сликарства
- “Панчић у новом руху” (конзервација збирке Јосифа Панчића : 2018-
2019.) Техничка сарадница - Међународни пројекат „Викимедијанац
стажиста“ ( 2015.) Формирање базе фотографија биљака Ботаничке
баште „Јевремовац“ и организовање радионица обуке уређивања
Википедије - Биолошко истраживачко друштво „Јосиф Панчић“ (2012-
2013.) Координаторка ентомолошке секције Координација и реализација
едукативних активности: - “Другаријада” (“Новак Ђоковић фондација”)
(2017.) - Супернатурал фестивал (2010-2017.) - Центар за промоцију
науке (2011. ("Дани открића), 2015-2017 ("ДНК")) - Фестивал науке (2009
-2016. ) - Ноћ истраживача: (2014.-2016.) - Миксер фестивал: (2011-2012.)

Подаци о институцији

Назив институције Биолошки факултет Универзитета у Београду

Седиште Студентски трг 16

ПИБ 100043776

Матични број 07048599

Одговорно лице Проф. др Жељко Томановић

Веб сајт http://www.bio.bg.ac.rs/

Имејл dekanat@bio.bg.ac.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

Јелена Виторовић



Занимање Дипломирана сликарка

Имејл jimvitorovic@gmail.com

Биографија Јелена Виторовић је дипломирала сликарство на Факултету ликовних
уметности у Београду 2008. године у класи проф. Чедомира Васића.
Члан је УЛУС-а од 2010. Резиденцијално је боравила у Дизелдорфу и
GLO'ART-у (Ланакен, Белгија) и Паризу. Учествовала је на преко 30
групних изложби и до сада је имала осам самосталних изложби: 2009.
Der Achtetag, инсталација са уметником Дамјаном Ковачевићем у
Дизелдорфу; 2010. Педесетдва цртежа и два џокера, изложба цртежа
са уметником Дамјаном Ковачевићем у Галерији Стара капетанија; 2011.
Пејзажи, изложба цртежа и слика са уметницом Миленом Виторовић у
Центру за културу Младеновац; 2012. Пејзажи, изложба цртежа и слика
у Галерији Задужбине Илије М. Коларца; 2012. Пејзажи, изложба
цртежа и слика у у Културном центру Инђија; 2012. ''Јалија'', изложба
цртежа у Дому културе Студентски град; 2015. NATURA LIBRA, изложба
слика у Галерији ' 73 у Београду; 2016. NATURA LIBRA,изложба слика у
Галерији музеја савремене уметности у Смедереву 2016. 2018- 2019.
„Ботаничар= уметник“ радионице

Име и
презиме

Милена Виторовић

Занимање Дипломирана сликарка зидног сликарства

Имејл vitorovicmilena@yahoo.com

Биографија Милена Виторовић је дипломирани сликар зидног сликарства класа
2009. Члан је УЛУПУДС-а од 2013 године. Самостално је излагала у
2012. у Галерији центара за културу и уметност Алексинац У 2011.
години излагала у галерији '' Фоаје'', у центру за културу Младеновац.
Извела је мозаике у простору за Храм Светог Саве у селу Дапсићи у
Црној Гори у 2017. години и Храм Светих четрдесет мученика
Севастијских-Младенци, у Дражњу у 2016. години. По завршетку
факултета учествовала у изради мозаика у атељеу Мирослава
Лазовића. У тиму Добринке Стојић, осликавала северну певницу у храму
Свете Тројице у Зубином Потоку 2015 године. Учествовала је на преко
15 групних изложби. 2018- 2019. „Ботаничар= уметник“ радионице

Име и
презиме

Мира Фишкаловић

Занимање Дипломирани биолог



Имејл m_razredna@yahoo.com

Биографија Мира Фишкаловић је помоћник управника Ботаничке баште "Јевремовац"
од октобра 2018. године. Одабрани пројекти: - Пројекат Башта у оквиру
Матра/КНИП програма пројекта Амбасаде Краљевине Холандије (2005-
2006.) - „Едукација академске популације у Србији о значају познавања
разноврсности и очувању биљног света као основе за промоцију и
популаризацију науке о биодиверзитету“ - „Ботаничка башта
„Јевремовац“ – прозор у природу“ ( 2008.) - Фестивал науке 2008. -
Супернатурал фестивал (2010-2011.) - 2018- 2019. „Ботаничар= уметник“
радионице

Име и
презиме

Марија Гајић

Занимање Пројектни менаџер за екологију у Грађанском форуму за екологију и
културу

Имејл maraelf@gmail.com

Биографија Радно искуство: - Грађански форум за екологију и културу (2020- )
Координаторка еколошких пројеката - Ботаничка башта „Јевремовац“
(2017-2019.) Техничка сарадница - Истраживачка станица Петница
(2014-2015.) координаторка лабораторије за биологију Вишегодишње
искуство у осмишљавању садржаја и координисању активности из
области промоције науке (биологије), менторисању средњошколаца
током реализације пројеката из области биологије, формирању
баштенских површина и нега биљака : - „Ботаничар = уметник“ (2018- )
Координаторка пројекта који за циљ има спајање ботанике и сликарства
- “Панчић у новом руху” (конзервација збирке Јосифа Панчића : 2018-
2019.) Техничка сарадница - Међународни пројекат „Викимедијанац
стажиста“ ( 2015.) Формирање базе фотографија биљака Ботаничке
баште „Јевремовац“ и организовање радионица обуке уређивања
Википедије - Биолошко истраживачко друштво „Јосиф Панчић“ (2012-
2013.) Координаторка ентомолошке секције Координација и реализација
едукативних активности: - “Другаријада” (“Новак Ђоковић фондација”)
(2017.) - Супернатурал фестивал (2010-2017.) - Центар за промоцију
науке (2011. ("Дани открића), 2015-2017 ("ДНК")) - Фестивал науке (2009
-2016. ) - Ноћ истраживача: (2014.-2016.) - Миксер фестивал: (2011-2012.)

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не



Имплементација пројекта

Активност Од До

Рeaлизација радионица "Ботаничар= уметник" 01.09.2020. 31.10.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

89400 0 0 79624 0 169024

Активност Од До

Реализација изложбе у стакленику: одабир, припрема ,
штампање цртежа и постављање цртежа

01.11.2020. 30.11.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 7500 0 17500

Укупно: 186524

Одлука о учешћу
Одлука о учешћу _ЦПН.pdf (88,5 KB)
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