
ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ
ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАОДРЖАНА ЧЕТВРТА ТКАЧКА

КОЛОНИЈА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

Четврта ткачка коло-
нија одржана је на Старој

планини, у селу Дојкинци,

од 8. до 11. јула. Организо-

вана је са циљем очувања ку-
лутрне баштине, подсти-
цања женског преду-

зетништва и промоције ло-

калних брендова. Село Дој-

кинци, на Старој планини,
угостило је дипломате из де-
сетак амбасада: Канаде, Ин-

дије, Швајцарске, Белгије,
Бразила, Аустрали је, ЕУ . . . и

1 2 ткаља из свих градова Ср-

бије, које су дошле да науче

како настају шаре пирот-

ског Килима и због чега је он

јединственусвету.

-Ово је јединствена при-

лика да се уђе у тајне израде
пиротског Килима. Први пут
сам овде. Колонија је лепо
организована, дружимо се и

учимо овај занат- казала је
Рамиза Авдовић из

Удружења Пазарски базар из

Новог Пазара, а на њене речи

сенадовезалаАнаИлић Пањ-
ковић изСомбора.

-То је код нас у Сомбору,

у Стапару, исто традиција,
само ми то радимо на друга-
чијем разбоју, на хоризон-
талном-казалајеона.

Амбасадорка Канаде у Ср-

бији Кети Чаба, казала је да је

реч о изузетном пројекту који

значајно доприноси оснажи-
вању жена у локалним зајед-
ницама.

•Драго ми је што сам

овде. Први пут сам на Старо)

планини. Природа је дивна,

а људи су гостопримљиви.
Лепо је видети ове жене
како једна од друге уче за-
нат-реклајеЧаба.

Град Пирот годинама
кроз овакве догађаје по-

кушава да оживи ткачки за-
натипиротскићилим.

-Желимо даоживимопи-
ротски Килим, на тај начин
што ће постати протоко-
ларни поклон не само Г рада
Пирота, већи разних минис-
тарстава. Удружујемо се и

са другим градовима' који

имају сличне брендове.
Драго ми је да имамо бројне
амбасадоре у Пироту и на
Старо) планини, казао )е гра-

доначелник мр Владан
Васићи додао:-Од како смо
обновили ову караулу чини ми

се да је читаво село заживе-
ло.

Братислав Зпатков, ди-
ректор ТО Пирот, казао је да
је ова Ткачка колонија једна

од најинтересантнијих мани-

фестација, која за циљ има
очување културног наслеђа.

-Сам амбијент је као ство-

рен за организацију раз-

личитих колонија, а лосета ди-
пломата из великог броја зе-

маља је одлична прилика да
се представе природе лепоте

нашег краја, рекао јеЗлатков.

Колонију организује Етно-
мрежа, у партнерству са гра-
довима Пирот и Сомбор, НА-

ЛЕД-ом и Занатском задругом

за израду ћилима "Дамско ср-

це", уз подршку амбасада Ка-
надеиСАД.

-Чувамо традицију наше
земље, чувамо пиротски ћи-

лим и ову праксу која већ и

сама постаје традиција да ор-
ганизујемо ткачке колони)е,

овде у ово време код вас, на
Старој планини, а негде у сеп-
тембру отприлике у Стапару, у

Сомбору, рекла је Виолета Јо-
вановић, директор Етно

мреже.
Идеја за покретање коло-

није родила се пре неколико
година заједничком иниција-
тивом градова Пирот и Сом-

бор у жељи да сачувају своје

вредне рукотворине пиротски
исталарскићилим.

-Свакако да је очување

старих заната, један од брен-

дова сваке локалне самоу-
праве, јер оно што очувате са
своје територије, оно што чини
вашу кугтуру, обичаје и тра-
дицију, јесте нешто што вас
чини посебним у односу на
другелокалнесамоуправе, за-

једнице, друге земље, казапа
је Душанка Голубовић, градо-
начелникСомбора.

Повереник за заштиту
равноправности Републике
Србије, Бранкица Јанковић, ис-

такла је да )е дошла на Стару
планину, на ткачку колонију,

да подржи жене, да подржи

ткачки занат.
-Очување старих заната

је више од економског осна-

живања жена. Ово је начин да
оне зараде новац и подигну

квалитет свог живота. Оно

што оне раде за своје друштво

и државу је немерљиво, ка-
залајеЈанковићева.

Славица Ћирић, дирек-
торка Занатске задруге "Дам-
ско срце” истиче да је пирот-
ски ћилим вредност сам по се-
би, али је неопходно радити на

обучавању великог бреја

жена које су кључне за његову
израду.

-Без локалне самоуправе,
без нашег града, који стоји иза
нашег рада и који промовише
наш ћилим, којем је и циљ
очување тих старих, умет-
ничкихзана т а безградаСом

бора, без амбасадорке, без ре-

левантних министарстава, ин-
ституција није могуће данас
очувати старе уметничке зана-

те,казала)еСлавица,

Ћилимарство је ис-

кључиво градски занат, али су
у сам ћилим уткани труд ста-
ропланинских сточара и креа-

ција ћил имарке, која је радила

на њему. Т а симбиоза, даје нај-
вредније благо нашег града.

В.Ћ.
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