
TRADICIONALNA MEDICINA IN ZELIŠÈARSTVO
Tridnevni seminar za etnobotaniko
17. – 19. februar 2017
Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana 

PROGRAM

15.30 – 16.00: , direktorica SEM: 
                              Uvodni pozdrav – seminarju  na pot 
16.00 – 17.30: : Rastline v ljudski medicini in etnobotaniènem
                              izroèilu na Slovenskem
17.30 – 19.00: : Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava
                              Lavièke in njena kulturno-zgodovinska vrednost
19.00 – 20.00: : Zdravilne rastline in ljubljanska tržnica skozi èas
20.00 – 21.00: Zelišèna èajanka z druženjem

10.00 – 11.30: : Stare herbarijske zbirke in poimenovanja
                              zdravilnih rastlin na Slovenskem 
11.30 – 13.00: 
13.00 – 14.00: Odmor 
14.00 – 15.30: : Rokopisne padarske bukve z nekdanjega 
                              Loškega gospostva 
15.30 – 17.00: : Slovenske zdravilne rastline med ljudsko in 
                              uradno medicino
17.00 – 18.00: : Moje zdravilne rastline in pomoè iz 
                              domaèe lekarne
18.00 – 19.00: Zelišèna èajanka z druženjem

10.00 – 11.30: : Etnobotanièno izroèilo in varstvo kulturne
                              dedišèine – primeri dobre prakse
11.30 – 13.00: : Tradicionalna zelišèna medicina in 
                              zakonodaja v Sloveniji
13.00 – 14.00: Odmor 
14.00 – 15.30: : Ljudska medicina v ameriški etnobotanièni 
                              literaturi in praksi (*predavanje bo v angleškem jeziku)
15.30 – 16.30: : Predstavitev zelišèarske zgodbe z Jezerskega
16.30 – 17.30: Zelišèna èajanka z druženjem
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Tradicionalna znanja kot nova paradigma razvoja

Seminar za etnobotaniko je tridnevni program predavanj s podroèij 
medicine, farmacije, botanike,  etnologije in kulturne antropologije ter 
zelišèarstva, ki predstavlja vlogo ljudske medicine od najstarejših èasov 
do danes. Priznani strokovnjaki bodo z raznovrstnimi predavanji in s 
primeri iz prakse delili svoja znanja o rastlinah v zdravilne namene.

Cena za tridnevni seminar: 50 € 
* Plaèilo je možno preko TTR (01100-6030376834 /namen plaèila: PRIIMEK - 
ETNOBOTANIKA) ali na blagajni razstavne hiše SEM (tor – ned 10.00 – 18.00) 
najkasneje do 14. februarja 2016.

Prijave in informacije: 
Prijave sprejemamo od 1. januarja - 14. februarja 2017
Barbara Sosiè, SEM: barbara.sosic@etno-muzej.si, T: 01 3008 749

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki jih zanima širši 
vpogled v dedišèino znanja in verovanja o 
zdravilnih rastlinah, raznovrstno zdravljenje z 
njimi nekoè in danes ter povezovanje starih 
znanj o rastlinstvu s sodobnimi znanstvenimi 
dognanji. 
Slušatelji si bodo pridobili védenje iz ljudskega 
zdravilstva na Slovenskem, ugotovili kakšni so 
predpisi v slovenski zakonodaji za formalno 
uveljavitev tradicionalne zelišène medicine v 
Sloveniji, si pomnožili znanje o zdravilnih 
rastlinah in njihovi uporabnosti v svojem 
vsakdanu in si pomagali k boljšemu zdravju iz 
domaèe lekarne. 

Kaj je etnobotanika?
Etnobotanika je mlada 
znanstvena disciplina, ki se 
je zaèela razvijati na zaèetku 
20. stoletja z združevanjem 
botanike, medicine in 
antropologije. Preuèuje 
odnose med ljudmi in 
rastlinami,  vrste rastlin ter 
njihovo tradicionalno in 
sodobno uporabnost, 
dokumentira, opisuje in 
razlaga naèine uporabe 
rastlin za èloveka. 

Projekt je pripravil Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z etnologinjo in kulturno antropologinjo 
Vlasto Mlakar,  etnobotanièarko in avtorico knjige Rastlina je sveta, od korenin do cveta.
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