
Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z etnologinjo 
Vlasto Mlakar že peto leto zapored organizira seminar za 
etnobotaniko – tokrat v spletni izvedbi. Letošnji seminar bo 
poudaril pomen nabiralništva ter osvetlil nekatera tisočletna 
znanja o rastlinah, predstavil dobre prakse, ki so se ohranile s 
prenosom izkušenj iz preteklosti in nas vrnil h ‘koreninam’.

Rastline, kot najbolj vidni in otipljivi del naravnega okolja, 
spremljajo človeka od samega začetka obstoja. Pri spoznavanju 
užitnosti in zdravilnosti, pa tudi drugih koristi in uporab 
posameznih rastlin ali njihovih delov, se je človek v najstarejših 
časih ravnal po samoohranitvenem nagonu. Pridobljeno znanje 
in izkušnje so se skozi tisočletja prenašala z ustnim izročilom, 
od novega veka dalje tudi s pisano besedo. Vloga in oblike 
nabiralništva so se skozi čas spreminjale, nabiralništvo kot 
ostanek pradavnine, pa še danes ostaja sestavni del sodobne 
kulture. Vendar se danes človek ne ravna več po izročilu svojih 
prednikov, ki so poznali blagodejno moč narave, ji zaupali svoje 
zdravje in počutje ter ji vračali spoštljivo pozornost.

Kje je meja med preživetjem in čaščenjem, nabiranjem in 
plenjenjem? Strokovnjaki s področja arheologije, etnologinje in 
biologije ter zeliščarji in drugi vešči nabiralci bodo osvetlili pomen 
nabiralništva nekoč in danes ter prikazali stara znanja
o uporabi nekaterih rastlin v kulturni tradiciji Slovencev.

(registracija v ZOOM je 15 minut pred začetkom seminarja)
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Stalni seminar za etnobotaniko z naslovom Človek in rastlina
snujeta etnologinja in kulturna antropologinja Vlasta Mlakar,
avtorica knjige Rastlina je sveta, od korenin do cveta (2015),
in Slovenski etnografski muzej. Več: www.etnobotanika.si

Prijave in informacije:
Prijave sprejemamo do 18. maja 2021

Barbara Sosič  •  E: barbara.sosic@etno-muzej.si  •  T: 01 / 300 87 49

Cena za dvodnevni seminar: 40 €
Plačilo na TTR: SI56 01100-6030376834

Namen plačila: PRIIMEK – ETNOBOTANIKA

Prijava in plačilo sta mogoča tudi na recepciji razstavne hiše SEM
na Metelkovi 2 v Ljubljani vsak dan med 10. in 18. uro, razen ob ponedeljkih.

5. SEMINAR ZA ETNOBOTANIKO V SEM  •  20. IN 21. MAJ 2021

UVODNI POZDRAV, Natalija Polenec, direktorica SEM
PREDSTAVITEV PROJEKTA, Vlasta Mlakar
Vlasta Mlakar: NABIRALNIŠTVO KOT
NAJSTAREJŠI NAČIN ZBIRNEGA GOSPODARSTVA
dr. Tjaša Tolar: NABIRANJE IN UPORABA RASTLIN
MED KOLIŠČARJI NA LJUBLJANSKEM BARJU
Vprašanja in diskusija
Andreja Papež Kristanc: UŽITNE SAMONIKLE RASTLINE
ZA DOPOLNITEV PREHRANE
Miran Čebašek: PRIDOBIVANJE IN UPORABA BREZOVE VODE
Vprašanja in diskusija

Andrej Piltaver: GOBE IN GOBARSTVO V SLOVENIJI
Marija Imperl: GOZDNI SADEŽI – VRNITEV H KORENINAM
Vprašanja in diskusija
Simon Perko: RASTLINSKA BARVILA IN NJIH RABA
V BARVARSTVU, USNJARSTVU IN SLIKARSTVU
dr. Janko Rode: NABIRALNIŠKI BONTON –
NABIRANJE ALI PLENJENJE?
Vprašanja in diskusija


