ZEL IN PLEVEL – OD LJUDSKE DO ZNANSTVENE RABE
4. seminar za etnobotaniko
6. in 7. marec 2020
Rastlinam, ki rastejo in uspevajo v svojem prvobitnem naravnem okolju
pravimo, da so divje ali samonikle. Že v najstarejših èasih so ljudje nabirali in
uporabljali divje rastoèe rastline za dopolnitev prehrane in zdravilo, sèasoma
pa so posamezne zdravilne rastline zaèeli gojiti tudi na svojih vrtovih. Meja
med zeljó in plevelom, med zdravilom in strupom, je še danes nedoreèena –
kar je za nekoga plevel, je za drugega zdravilo in strup je lahko zdravilo.
Zdravilne rastline, naj so divje ali gojene, so našim prednikom tisoèletja
nudile pomoè pri domaèem zdravljenju, poleg tega pa so dajale še mnoge
druge koristi: hrano, snov za omamo, naravno lepotilo, pa tudi božje
objasnilo, rastline so ljudem dajale material za gradnjo ali nit za prejo …
Naši predniki so imeli znanje in vešèine za vsestransko uporabo rastlin v
najrazliènejše namene. In tako so rastline skozi tisoèletja oblikovale našo
kulturo, naš naèin življenja. In danes?
Namen seminarja za etnobotaniko je prikazati stara znanja in uporabe
nekaterih zdravilnih ali drugaèe koristnih rastlin v kulturni tradiciji Slovencev.
S povezovanjem razliènih strokovnjakov s podroèja etnologije in kulturne
antropologije, biologije, farmacije in kemije skušamo povezati pretekle in
današnje prakse in znanja uporabe zdravilnih in drugaèe koristnih rastlin.

PROGRAM SEMINARJA
Petek, 6. 3. 2020
14.30 – 15.00: Registracija
15.00 – 15.15: dr. Tanja Roženbergar, direktorica SEM
Uvodni pozdrav
15.15 – 15.30: Vlasta Mlakar
Predstavitev projekta
15.30 – 16.30: Uša Lover
Izvori in prenosi znanja v zelišèarstvu
16.30 – 17.30: Rosana Vrh Makaroviè
Velika kopriva – plevel ali èudežna rastlina?
17.30 – 18.00: Odmor za èaj
18.00 – 19.00: Alessandro Oman
Etnobotanika v Kanalski dolini in Reziji
19.00 – 20.00: Družabna èajanka
Sobota, 7. 3. 2020
10.00 – 11.00: dr. Mateja Lumpert
Zdravilne rastline v ljudski medicini na Krasu in Gorjancih
11.00 – 11.30: Odmor za èaj
11.30 – 12.30: Janez Firšt
Fidov gaj v Solèavi – pomnik zdravilcu Vidu Strgarju
12.30 – 13.30: Anika Plešec
Materia medica v Lekarniškem in alkimistiènem muzeju v Radovljici
13.30 – 15.00: Odmor za kosilo
15.00 – 16.00: dr. Janko Rode
Regrat kot plevel in uporabno zelišèe

Cena za dvodnevni seminar: 60 €
* Plaèilo na TTR (01100-6030376834 / namen plaèila: PRIIMEK - ETNOBOTANIKA)
ali na blagajni razstavne hiše SEM (tor – ned 10.00 – 18.00),
najkasneje do 3. marca 2020.
Prijave in informacije:
Prijave sprejemamo od 20. januarja – 3. marca 2020
Barbara Sosiè / E: barbara.sosic@etno-muzej.si / T: 01/300 87 49

16.00 – 17.00: dr. Nenad Maraš
Etnobotanika in farmakologija oneirogenih zelišè
17.00 – 18.00: Družabna èajanka

Projekt je v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem pripravila
etnologinja in kulturna antropologinja Vlasta Mlakar, avtorica knjige
Rastlina je sveta, od korenin do cveta (2015).

