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Подаци о пројекту

Назив
пројекта

Радио емисија "Звучна етнографија"

Кључне
речи

млади у науци, медији

Спровођење
пројекта

15.09.2021. - 15.03.2022.

Научне
Области

друштвене
хуманистичке
мултидисциплинарне
интердисциплинарне

Апстракт
пројекта

"Звучна етнографија" је самостална, независна и непрофитна радио
емисија научно-популарног и едукативног карактера која тежи да широј
публици приближи теоријске концепте, теме и актуелности из области
друштвено-хуманистичких наука. Креирањем радијских садржаја и
ослањајући се на интердисциплинаран приступ "Звучна етнографија"
има за циљ популаризацију науке, ширење знања и научне писмености,
а све кроз промоцију научно-истраживачког и/или друштвено-
ангажованог рада младих који су активни на територији Републике
Србије и региона. Покренута 2014. године "Звучна етнографија" је, до
данас, окупила знатан број слушалаца и представила велики број
пројеката из области науке и културе, као и рад истраживача, научника,
кустоса, уметника и активиста организација цивилног друштва -
настојећи да одговори на актуелне теме које су значајне за савремени
контекст и развој критичког мишљења. Више о раду емисије могуће је
сазнати путем линка: https://www.facebook.com/zvucnaetnografija

Опис
пројекта

Радио емисија "Звучна етнографија", кроз подношење пријаве за
институционалну подршку свом раду, жели да прошири поље свог
деловања, повећа медијску видљивост, унапреди квалитет садржаја
које производи и успостави регионалну сарадњу са младима и
институцијама из земље, региона и дијаспоре. Предлог пројекта односи
се на трећу сезону емитовања где ће бити креирано десет (10) епизода
разговорног типа или у форми излагања кроз које ће се обрађивати
теме из области друштвено-хуманистичких наука, и то: антропологије,
социологије, психологије, филозофије, педагогије, археологије,
андрагогије, историје, музеологије, књижњвности, студија културе и



студија рода. Посебан фокус биће усмерен на рад младих у науци и у
установама културе, те оних младих који се налазе на почетку своје
научно-истраживачке каријере. Епизоде ће бити детаљно припремљене
у консултацији са научним ауторитетима као и у сарадњи са гостима и
гошћама емисије. Свака епизода биће методолошки и концептуално
осмишљена на принципима интердисциплинарне сарадње и научности
где ће теме бити обрађиване из (минимум) два дисциплинарна угла.
Епизоде ће се емитовати уживо или ће бити снимане унапред, у
зависности од географске локације и временске ограничености гостију.
"Звучна етнографија" биће емитована на интернет радију "Радио
Апарат" (https://www.radioaparat.com/) и потом архивирана путем
платформе Mixcloud (https://www.mixcloud.com/zvucnaetnografija/) за
будућа преслушавања и даљу дистрибуцију. Посебна пажња биће
посвећена промоцији путем друштвених мрежа са циљем да се што шира
публика упозна са радом младих у науци, њиховим биографијама и
темама којима се баве. Након завршене сезоне "Звучна етнографија" ће
наставити са својим радом.

Циљна
група

студенти
научна заједница
шира јавност

Циљеви
пројекта

Општи циљ радио емисије "Звучна етнографија" је популаризација
друштвено-хуманистичких наука у јавном простору и то кроз следеће
специфичне циљеве: 1) обрадом теме унутар више дисциплинарних
оквира тежи се сагледавању савремених феномена и концепата из
различитих теоријских углова, те повезивању знања са циљем
подстицања интердисциплинарног дијалога; 2) креирањем медијског
простора унутар којих млади имају прилику да представе свој рад и
резултате истраживања ширем аудиторијуму и научној јавности циљ је
повећање видљивости и медијска подршка научно-истраживачком раду
младих у науци; 3) кроз умрежавање са институтима, музејима,
установама културе, факултетима и студентским организацијама на
територији Републике Србије и у региону циљ је промоција актуелности
у пољу науке на нашим просторима; 4) позивањем младих из региона и
дијаспоре да представе свој рад и истраживања у емисији тежи се
успостављању регионалне и интернационалне сарадње; 5) креирањем
медијских садржаја који су прилагођни различитим јавностима циљ је
ширење научног знања и подстицање његове доступноси.

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

10 особа које гостују у емисији и 1000 слушања

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Лара Кончар

Занимање Докторанткиња на Факултету политичких наука, Универзитет у
Београду

Телефон 0628592395

Имејл larakonchar@gmail.com

Биографија Лара Кончар је дипломирала на одељењу за Етнологију и антропологију
Филозофског факултета у Београду. Завршила је мастер студије
Теорије културе и студије рода на Факултету политичких наука у
Београду, где тренутно ради докторску дисертацију у оквиру програма
Студије културе и медија. Добитница је стипендије интенационалног
Basileus програма (Erasmus mundus) у оквиру којег је похађала
етнологију и културну антропологију при Филозофском факултету у
Загребу. Објавила је више научноистраживачких радова (Генеро 2016,
Гласник етнографског института САНУ 2017, Антропологија 2020) и
спровела је више антрополошких истраживања чије је резултате
представила на домаћим, регионалним и интернационалним
конфренецијама: The border Crossing Network (Филозофски факултет у
Београду, 2014), Неко је рекао феминизам? Феминистичка теорија у
Србији данас (Институт за филозофију и друштвену теорију, 2018),
Feminist Teaching Through Emotions, Feelings and Affects (ATGENDER,
2019), Феминизам и левица (Институт за социолошка истраживања,
2019). Била је и чланица истраживачких пројеката које су су спровеле
организације АСТРА-anti trafficking action (Права изнад свега и судска
пракса 2016) и Центар за женске студије у Београду (Друштвено-
економске и политичке трансформације у Србији и питање родно
заснованог насиља 2017-2020; Неформално образовање у области
људских права у Србији-добре праксе 2020). Предавала је у оквиру курса
Антропологија (Истраживачка станица ПЕТНИЦА), алтернативног
додипломског програма Женских студија (Центар за женске студије у
Београду) и у оквиру курса "Репрезентација рода" (Факултет за медије и
комуникације у Београду). Једна је од уредница и ауторки научно-
популарне радио емисије Звучна етнографија.



Подаци о институцији

Назив институције ВЕГА омладински центар

Седиште Алексиначких Рудара 35, 11070, Београд

ПИБ 102862473

Матични број 17483641

Одговорно лице Василики Акритидоу

Веб сајт https://vega.org.rs/

Имејл vegayc@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Ива Јанковић

Занимање МА Етнолошка експертиза у културним пројектима, Paris V Descart,
Универзитет у Паризу

Имејл ivaajankovic@gmail.com

Биографија Ива Јанковић је дипломирала на одељењу за Етнологију и антропологију
Филозофског факултета у Београду. Завршила је мастер студије
Етнолошка експертиза у културним пројектима на Универзитету Paris V
Descartes у Паризу (Француска). Добитница је стипендије
интенационалног Basileus програма (Erasmus mundus) у оквиру којег је
похађала етнологију при Univerzitetu Sophia Antipolis у Ници (Француска).
Од 2016. године ради у цивилном сектору у Републци Србији на
пословима координације и организације различитих пројеката у области
културе. Од 2020. године запослена у Фондацији „Фонд Б92“ као
организаторка програма Слободна зона Јуниор. Једна је од уредница и
ауторки научно-популарне радио емисије Звучна етнографија.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не



Имплементација пројекта

Активност Од До

Координација пројекта и уређивање емисије, Лара Кончар 15.09.2021. 15.03.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

23600 0 0 0 0 23600

Активност Од До

Организација пројекта и уређивање емисије, Ива Јанковић 15.09.2021. 15.03.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

17700 0 0 0 0 17700

Активност Од До

Административни и књиговодствени трошкови 15.09.2021. 15.03.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

42480 0 0 0 0 42480

Активност Од До

Израда џингла за радио емисију 15.09.2021. 30.09.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

8260 0 0 0 0 8260

Активност Од До

Снимање и монтирање емисија 15.09.2021. 25.02.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

28320 0 0 0 0 28320

Активност Од До

Онлајн и офлајн промоција (друштвене мреже и промотивни 15.09.2021. 25.02.2022.



материјали)

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 17700 17700

Активност Од До

ЗУМ Про (Zoom Pro) налог за састанке и припрему садржаја
емисије

15.09.2021. 15.03.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 10620 10620

Активност Од До

Дигитални снимач звука за реализацију емисија на терену -
Зоом Х4Н СП

15.09.2021. 25.02.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 30000 0 0 30000

Активност Од До

Израда визуелних решења за друштвене мреже 15.09.2021. 25.02.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

17700 0 0 0 0 17700

Укупно: 196380

Одлука о учешћу
Радио емисија Звучна етнографија-Одлука о учешћу-ЦПН.pdf (599 KB)
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