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У СТАРОПЛАНИНСКОМ СЕЛУ ДОЈКИНЦИ ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ПО РЕДУ ТКАЧКА КОЛОНИЈА

Да се сачувају шаре ћилима
Окуииле се шкоље из БеоЈрада, НеЈошина , Крушевца, Сомбора, Инђије...
ВитомирЋирић

СТАРОПЛАНИНСКО сеДојкинци организовало је
четврту по реду међународну колонију ткања ћилима,
уз помоћ градова Пирот и
ло

Сомбор,

Етномреже,

задруге

"Дамско срце", али и амбасада Канаде и САД. Двадесетак
више градова Срби-

ткаља из

је, показале

умеће ткања

су

текстилних

чувених

ТКАЧКУ колонију

Дојкинцима

у

обишла је делегација
амбасадора

или

од десет

представника

Осим амбасаде Канаде и САД, уз чију подршку се
одржава
манифестација,
ова

амбасада.

овог пута су
из Бразила,

биле

и дипломате

Аустралије,

Швај-

Шведске, ЕУ

царске, Норвешке,

и других земаља.

пред-

су вековима били
ствар престижа, али и нека
врста статусног симбола за
оне који су их имали. Циљ

мета који

колоније јесте да се овај ста-

ри занат сачува од заборава и
да се ћилимарство промовише у туристичке сврхе.
Међу женама које су селе
за вертикални разбој биле су
Авдовић и Љиљана

и Рамиза

Миленковић

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

ског

ћилимарства.
су

из

удружења
пут

први

новопазарочување

за
Оне

на

УСПЕШНО

да
и

кажу

колонији

да настоје да науче начин на
који се тка пиротски ћилим.
Задовољне су организацијом

ноправности, казала је да
је дошла на Стару планину
да подржи жене у сваком

ове манифестације.

смислу.

ЕТНОМРЕЖА,

ству са
Сомбор,
калном

у

градовима

партнерПирот

НАЛЕД-ом
занатском

и

и

ло-

Очување

-

та

је

више

нифестација. Виолета Јовановић из Етномреже, каже да
је ћилимарсто занимљиво и

страним дипломатама у Београду, о чему сведочи чиње-

оснаживања жена.

Циљ

Ово јесте

подсећају на сарадњу ова два
ћилимарграда
у
очувању
ства,

и на

то

диционални

поспешују

да су

ово

тра-

производи који
развој
туризма,

начин да оне зараде новац и
подигну квалитет свог живота, али оно што раде за своје
друштво

Дојкинцима и

Јанковић.

обиђу

знаме-

нитости пиротског краја.
Јанковић,
Бранкица

заштиту

сачуваши сшари занаш и да се

ћилимарство промовише у туризму

ница да, уз њихову подршку,
посете колонију у

обавезно

за

зана-

економског

шанка Голубовић, и градоначелник Пирота Владан Васић

задругом

"Дамско срце”, помаже да се
успешно одржи годишња ма-

вереница

старих
од

Учеснице четврте ткачке колоније

љиво

-

и државу је немерје Бранкица

по-

Сомбора,

номске самосталности.

Идентично тврди

рекла

у коме

се израђује

чувени стапарски ћилим, Ду-

Ћирић, која

и Слави-

За-

Дојкинцима

одржава

у

некадашњој граничној караули која је адаптирана и дограђена као спортско-туристички
центар. Некадашња
караула осим што служи
спортистима и излетницима,
планинарима, окупља и ткаље, које су овога пута дошле
из градова у окружењу, али и
из Београда, Новог Пазара,
Неготина, Крушевца, Сомбора, Инђије, Лесковца...
Мештани

Дојкинаца,

једног

од ретких старопланинских села које још увек
опстаје,
презадовољни
су

натском задругом

колонијом и кажу да за ово
место још увек има наде да

ћилима и

опстане

ца

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

рав-

угоститељства, али и других
привредних грана. Осим тог,
ткаљама дају неку врсту еко-

КОЛОНИЈА се

у

руководи

за израду
сувенира "Дамско

срце" у Пироту.

и да

овакве светко-

вине томе пуно доприносе.1

