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Апстракт
пројекта

Пројекат има за циљ да повећа интересовање ученика и одраслих за древни занат калиграфије, који је и
данас примењив. Он је делом, наставак прошлогодишњег пројекта "Дворска канцеларија деспота Ђурђа
Бранковића"
(https://dispodunavskiokrug.wordpress.com/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0-
%D1%92%D1%83%D1%80%D1%92%D0%B0-%D0%B1%D1%80/ ), који је изазвао велико интересовање
како ученика, тако и шире јавности у Смедереву. Овај пројекат је осмишљен као низ калиграфских
радионица у Смедереву, за ученике и одрасле, на чијем крају би било организовано такмичење и
изложбу радова у време одржавања "Нушићевих дана" у Смедереву. У такмичењу и изложби радова,
бисмо имали већи број сарадника из околних села и градова, који су учествовали и на прошлогодишњем
пројекту, као и оних који су то желели, али прошле године нису могли.

Опис
пројекта

Прва активност је упознавање заинтересованих наставника и одраслих са циљевима, током пројекта, и
одабир учесника. Учесници ће бити подељени у две групе: одрасли (до 15 учесника), и ученици (до 20
учесника из различитих школа). Од октобра до краја марта, свака од ових група ће имати 5-8 радионица
на којима ће уз помоћ искусног наставника калиграфа, научити основе калиграфије, коју ће вежбати код
куће. Пројектом је предвиђено да се сваком учеснику обезбеди сав основни потребан материјал,
првенствено калиграфска пера. Тема завршних радова, који ће се и такмичити у више узрасних
категорија, биће "Нушић и Смедерево у очима калиграфа". Надамо се да ће такмичње привући и ученике
и наставнике који су претходне године научили основе калиграфије. За време одржавања највећег
позоришног фестивала у Смедереву, "Нушићеви дани", биће изложени сви радови учесника уз госте
изненађења. Локални медији ће то испратити. Сви ће бити позвани да постану део групе за неговање
нематеријалне културне баштине.

Циљна

група

Основна циљна група су нам ученици виших разреда основне школе и средњих школа, и одрасли,

невезано за струку и узраст, из Смедерева. Пошто је за квалитетан рад потребно да буде ограничен број
учесника радионице, потрудићемо се да свака школа која жели да учествује, пошаље по два-три ученика
на радионицу, који ће касније своја искуства пренети осталим заинтересованим ученицима у
школи(прошле године смо имали већи број ученика које смо морали да одбијемо). Ипак, желимо да у
такмичарски део укључимо и ученике из других градова и села, који желе да учествују у такмичарском
делу пројекта. Циљна група су нам и сви посетиоци "Нушићевих дана", који ће моћи да уживају у
завршниј изложби, као и публика локалних медија, који ће испратити наш рад.

Циљеви
пројекта

Упознавање учесника са вредностима и значајем калиграфије као нематеријалне културне баштине;
ширење круга заинтересованих за ову древну и племениту вештину; обучавање две групе ученика и
одраслих за основне калиграфске вештине; подизање свести шире јавности о значају и вредности ове
вештине, како у средњем, новом веку, тако и данас; приказ улоге Бранислава Нушића у жувоту
Смедерева на несвакодашњи начин, и стварање групе за неговање нематеријалне културне баштине у
Смедереву.

Циљеви из
програма

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



програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

свих грађана Републике Србије
Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били доступнији грађанима

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Вишња Васиљевић

Занимање наставник Историје

Телефон 064/951-21-36

Имејл nastavnicavisnja@gmail.com

Биографија Рођена сам у Новом Саду 1975.г,где сам завршила ОШ“Јован Поповић“, Средњу педагошку школу и
Филозофски факултет, одсек Историја.У Смедерево сам дошла 1999.г., када сам се удала. Од 2002.г
радим у основним школама у Смедереву као наставница Историје. Често сам организовала радионице у
Музеју града Смедерева, или се укључивала у акције Музеја. Неке од мојих радионица се користе као
пример на одобреном семинару „Завичајна школа наслеђа“. Крајем 2015. године сам се прикључила E-
twinning порталу. Прошле и претпрошле године сам за по један од пројеката, добила Европску ознаку
квалитета. Захваљујући онлајн семинарима на Teachers Academy, увела сам пројекну наставу у своје
учионице, и наставила са радом на E-twinning порталу, уграђујући га у редовни наставни процес. Ваш
центар је претпрошле године подржао мој пројекат „Историја и ми“, а прошле године сам била део
пројектног тима „Дворска канцеларија деспота Ђурђа Бранковића“, чији је наставак делом и овај пројекат.

Пројектни тим

Име и
презиме

Марија Милешић

Занимање наставник Ликовне културе

Имејл marijamilesic@gmail.com

Биографија Рођена 18.11.1975. године у Смедереву. Основну школу и Гимназију завршила у Смедереву. Затим Вишу
школу ликовних и примењених уметности у Београду,смер-Наставник ликовне културе. Кратко сам
студирала на Универзитету примењених уметности у Бечу. Радила сам у неколико основних школа у
Смедереву а последњих 21 годину у Основној школи „Бранко Радичевић" у Смедереву као наставник
Ликовне културе. Чаробни свет калиграфије ми се допада одувек јер је сјајан спој старог и новог начина
лепог писања. У мојој школи смо се кроз ликовну секцију и изборни предмет
ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ,ВАЈАЊЕ неколико пута бавили калиграфијом,приредили изложбу и учествовали на
такмичењу,осмислили скроз ново писмо,...

Име и
презиме

Мирослав Миленковић

Занимање наставник Ликовне културе

Имејл visnec@gmail.com

Биографија Рођен 14.08.1956. године у Петровцу на Млави. Основну и средњу школу (гимназијудруштвено језичког
смера) завршио сам у Петровцу на Млави а потом Филозофски факултет, група Историја уметности у
Београду. Запослен сам у просвети од 1987. године: Техничка школа у Костолцу и Политехничка школа у
Пожаревцу. Од 2001. године радим у Економско-трговинској школи и ТТПШ“Деспот Ђурађ“ у Смедереву
као наставник Ликовне културе, Историје уметности. Калиграфијом се бавим дуги низ година и за то
време одрадио велики број радионица у Костолцу, Пожаревцу, Петровцу, Смедереву, учествовао у раду



ликовних колонија. Исписао сам велики број повеља, диплома, захвалница, грамата. Више од 15 година
исписујем Светосавске повеље града Смедерева, учествовао у уметничком програму Смедеревске јесени-
дворски писар,.....

Активности научних клубова

НК Смедерево

Активност Од До

Приказ и најава пројекта 15.09.2018. 30.09.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 1000 1000

Активност Од До

Радионице са ученицима 01.10.2018. 31.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 30000 1000 41000

Активност Од До

Радионице са одраслима 01.10.2018. 31.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 30000 1000 41000

Активност Од До

Изложба "Нушић и Смедерево у очима калиграфа" 01.04.2019. 31.05.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 4000 3000 17000

Укупно:100000

Сагласност клуба

Visnja Vasiljevic saglasnost cpn 2018.pdf (317 KB)
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