
ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ И ВЛАДАН ВУКОСАВЉЕВИЋ 0 ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

ТРИ ЋИЛИМА ЗА УНЕСКО
На свешској лисши наслеђа већ суслава, коло и иевањеуз Јусле

ПИРОТСКЕ, стапар-
ске и сјеничко-пе-
штерске ћилиме

кандидоваћемо догодине
за листу нематеријалног
културног наслеђа Уне-

ска. Ово је у амбијенту
"Српског салона" у Нема-
њиној 11, украшеног тра-
диционалним народним
рукотворинама, најавила
Зорана Михајловић, пот-

председница Владе
Србије и председ-
ница Координаци-
оног тела за родну
равноправност.

- Сва три ћилима
су уписана у наци-
онални регистар и
потрудићемо се да
већ од марта пре-
дамо наше иници-
јативе за упис на ли-
сту Унеска - изјавила
је Михајловићева,
наводећи да су Етно-
графском музеју ову
иницијативу упутили
Координационо тело за

родну равноправност, НА-
ЛЕД, амбасадор Немачке

и амбасадорка Канаде.
Културно наслеђе, пре-

ма њеним речима, чува се
и заједничким пројектом
са НАЛЕД-ом и Етно-мре-

жом "1.000 жена", који је

омогућио посао за 698

жена са села. Оне зарађују
израдом рукотворина које
наши званичници покла-
њају страним делегација-
ма. Досад је више од 100
азбука у златовезу, срп-
ских тканица и традицио-

налних пешкира

додељено стра-
ним диплома-
тама, навела
је Виолета Јо-
вановић, извр-
шна директор-
ка НАЛЕД-а.

- Желимо да
радимо и са
републичким
институција-
ма на увођењу
института чу-
вар традиције
и залажемо се
за доношење
закона о занат-
ству који Ср-
бија још нема,

а који би поставио

правни оквир и дефини-
сао статус свих занатлија
у Србији - закључила је Јо-
вановићева.

Градоначелница Сом-

бора Душанка Голубовић
говорила је о ономе што
локалне самоуправе, уз

помоћ министарстава,
раде за очување

културног насле-
ђа:

- Град Сомбор
започео је ре-
витализацију
Грашалкови-
ћеве палате,

културно-
-историј-
ског добра
од великог
значаја,
како би

сачувао
своју ба-

штину,
али и
повезао
установе кул-

туре и образовања, чиме
се подржавају развој и мо-
дернизација.

0 заједничком упут-

ству, којим се осигурава
поштовање просторних и
урбанистичких планова,

уз очување културног и
историјског наслеђа, које
су овог месеца потписали
Министарство културе и
информисања и Мини-

старство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструк-
туре, говорио је министар
Владан Вукосављевић.

Према том упутству, кул-

турно добро

неће мо-
ћи да има
претходну

з а ш т и т у
дуже од три
године.

В у к о с а -

вљевић је
подсетио и
да се на листи
нематеријал-
ног културног
наслеђа Уне-

ска већ нала-
зе породична
слава, коло и
певање уз гу-

сле, а да су у

нашем националном ре-

гистру и косовски вез, зла-
куска лончарија, пазарске
мантије, пиротски качка-
ваљ, кајмак, шљивовица,
филигрански занат, без-
дански дамаст... ■ М.КРАЉ

Више од 100 азбукау злашовезу и других
рукотворина за стране званичнике

РУКОТВОРИНЕ "1.000 жена" до сада су добили многобројни амбаса-

дори, представници великих компанија и други страни државници
који су били гости наше владе, или су им поклањани током посета
наших званичника. Ћилимима су даривани и руски и француски
председник - Владимир Путин и Емануел Макрон, а "краљевским
појасом" Си ђинпинг, кинаски председник.

ЗАЈЕДНИЧКИ Министри Михајловићева и Вукосављевић са
представницима НАЛЕД-а и организацијом "1 .000 жена"
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