Извештај о предавању „Генетички модификована храна“
проф. Марије Павловић одржаном у гимназији
у оквиру 7 Седмица Екоактивизма
- реализовано 4. децембра 2018. године -

У уторак 4. децембра 2018. године у 17 часова је у свечаној сали Гимназије „Вељко
Петровић“ одржано предавање о једној веома актуелној теми. Наиме, предавање – и у
склопу њега јавна трибина – бавило се генетички модификованим организмима и
фокусирало на онај њихов део који људима данашњице представља највећу бригу. Име и
главна тема му је била „Генетички модификована храна“, а осмислила га је и одржала
професорка биологије Марија Павловић, по својој стручности добро знана гимназијалцима,
али и Сомборцима уопште. Сам догађај је представљао део пројекта ђака гимназије под
именом „Седам Седмица Екоактивизма“ чији је координатор ученица Тијана Тепавац.
Пројекат је финансиран путем конкурса ЛАП-а за младе у Сомбору.
Још пре заказаног почетка
предавања разнолика публика
сачињена од бивших и данашњих
професора школе, ђака, њихових
родитеља, познаника и осталих
радозналаца почела је да се скупља
у гимназијској свечаној сали и то у
врло великом броју. Одмах се
могло
назрети
колико
је
интересовање људи за најављену
тему. Професорка Павловић је
своје предавање отпочела на
правом месту – детаљним научним
објашњењем метода и тема
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проучавања генетике. Потом је био описан поступак саме генетске модификације, многе
предности и корисне последице (хумани инсулин, вакцине против хепатитиса у виду воћа,
пиринач богат бета-каротеном
итд.), али и мане и разни ризици
(смањен биодиверзитет, отпорност
на антибиотике, алергије итд.)
манипулације генетским кодом
живих организама у свету око нас.
Предавање се дотакло како
биолошких и хемијских, тако и
друштвених и правних фактора,
утицаја мегакорпорација на науку
и њену примену, затим и
економије и заправо свега што би
могло имати везе са овом
опширном темом. И све време је
професорка одржавала научну атмосферу, чији је циљ био пре свега информисање и
дискусија о чињеницама, уместо инсистирања на било каквим унапред оформљеним
ставовима. Од посетилаца се очекивало да размишљају својом главом и сами донесу неки
свој суд. Публика је имала прилике да се укључи у трибину и допринесе расправи
сопственим закључцима и искуствима, али и да научи неке практичне ствари попут
препознавања ГМ хране и ознака које она носи у продаји, те и који прехрамбени производи
носе највећу опасност, а који су практично безазлени.
И након краја успешног предавања на коме су посетиоци захвалили професорици
громогласним аплаузом, могла се још чути прича о овој занимљивој теми кроз ходнике
школе и улице града.

У Сомбору _____ децембра 2018.
____________________________________
Координатор пројекта - Тијана Тепавац

____________________________________
Руководилац пројекта - проф. Урош Раонић
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