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Апстракт
пројекта

Пројекат је наставак низа калиграфских радионица које се две године
путем пројеката подржаних од стране ЦПН-а, одржавају у Смедереву.
Сада нам је идеја да се бавимо историјом писма кроз музеалије које
постоје у Музеју у Смедереву. Калиграфи ће имати прво радионице у
Библиотеци, где се налазе ретке и старе књиге, а затим у Музеју, где ће
се бавити Минхенским псалтиром као једним од највреднијих књига које
су биле у библиотеци Деспота Ђурђа Бранковића. Значајна тема нашег
рада биће и нумизматичка збирка. Бавићемо се и неумама Кир Стефана
Србина, уз стручну помоћ кустоса Музеја и професорима и ученицима
Музичке школе из Смедерева. Центар за културу у Смедереву жели да
настави сарадњу са нама, па ћемо последње радове посветити
Браниславу Нушићу и његовој вези са Смедеревом, кроз писма и слова
које смо до тада изучили, како бисмо имали лепу збирку радова за
традиционалну манифестацију "Нушићеви дани", када ће бити
награђени најбољи радови.

Опис
пројекта

Учесници ће током јесени имати три радионице у Библиотеци
Смедерева, где ће се упознати са старим и ретким књигама које се тамо
чувају, преписиваће неке делове текста, фотографисати и цртати
минијатуре и лигатуре. Неколико радионица (3-4) ће бити одржано у
Музеју где ће имати прилику да детаљније проуче различите стилове
писања кроз време, од антике до новог века. Проучаваће натписе на
римским споменицима, средњевековним записима, натписима и
рукописима, са акцентом на времену Деспота Ђурђа, па до
нововековног прибора за писање и првих штампаних књига.
Задржаћемо се мало дуже на највреднијој књизи из библиотеке
Деспота Ђурђа Бранковића, Минхенском псалтиру. Посебна радионица



бавиће се веома интересантном збирком новчића из средњег века, а
једна и неумама које је за собом оставио дворски композитор Деспота
Ђурђа Бранковића, Кир Стефан Србин. Како бисмо имали бољу слику о
средњевековним нотним записима, имаћемо помоћ ученика и
професора Музичке школе, а можда ће нам се неки од њих и
придружити. Последњи низ радионица (3-4) ће се одвијати у Центру за
културу у Смедереву за време "Нушићевих дана", када ће се учесници
такмичити за најбоље урађен рад на задату тему. Центар за културу је
изразио жељу да настави сарадњу са нама, и да се то претвори у
традиционалну сарадњу. Победници ће добити награде (у оквиру
трошкова то смо навели под "остало"), а сви учесници захвалнице, на
завршном скупу у Научном клубу у Регионалном центру у Смедереву.
Свим учесницима ће остати и сав прибор за калиграфију који добију
током трајања пројекта.

Циљна
група

Основна циљна група су нам и овај пут ученици смедеревских основних
и средњих школа. Због огрничених средстава, опет ће то бити група од
четрдесетак ученика из разних школа, укључујући и оне који су са нама
већ трећу годину за редом. Са њима ћемо радити све активности, али
нам је циљ и да анимирамо посетиоце "Нушићевих дана", кроз изложбу
радова и низ радионица које би се одржавале у Центру за културу, у
току трајања ове манифестације, и на тај начин популаризујемо ову
вештину и придобијемо нове учеснике за наредну сезону. Ту је 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 нове групе ученика за
основне калиграфске вештине и даље неговање код старих полазника ;
подизање свести шире јавности о значају и вредности ове вештине, како
у средњем, новом веку, тако и данас; представљање музеалија из
Смедеревског музеја на другачији начин широј публици; приказ улоге
Бранислава Нушића у жувоту Смедерева на несвакодашњи начин, и
стварање групе за неговање нематеријалне културне баштине у
Смедереву.

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
Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима

Одговорно лице (лице задужено за контакт)



Име и
презиме

Марија Милешић

Занимање наставница Ликовне културе

Телефон 063/1158860

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,...Ове године сам била један од
аутора и реализатора пројекта који је ваша институција подржала
"Нушић и Смедерево у очима калиграфа"

Пројектни тим

Име и
презиме

Миленковић Мирослав

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 Млавиа
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... Ове године сам био један од аутора и реализатора



пројекта подржаног од стране Центра за промоцију науке "Нушић и
Смедерево у очима калиграфа"

Име и
презиме

Вишња Васиљевић

Занимање наставница Историје

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 претходних година
подржао пројекте у којима сам ја учествовала као аутор и реализатор
„Историја и ми“, „Дворска канцеларија деспота Ђурђа Бранковића“и
"Нушић и Смедерево у очима калиграфа".

Активности научних клубова

НК Смедерево

Активност Од До

Представљање пројекта 29.09.2019. 13.10.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 5000 5000 10000

Активност Од До

Радионице у Библиотеци 01.10.2019. 10.11.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 35000 0 45000



Активност Од До

Радионице у Музеју и Регионалном центру 10.11.2019. 29.03.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 5000 0 15000

Активност Од До

Радионице у оквиру "Нушићевих дана" 01.04.2020. 03.05.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 5000 0 15000

Активност Од До

Завршни скуп 25.04.2020. 31.05.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 15000 15000

Укупно: 100000

Сагласност клуба

SAGLASNOST Naucni klub Smederevo DESPOTOVO SLOVO Marija Milesic.pdf (493 KB)


	Пријава [227-2019-kategorija-1]
	Општи подаци
	Одговорно лице (лице задужено за контакт)
	Пројектни тим
	Активности научних клубова
	НК Смедерево



