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ДЕЈ1ЕГАЦИЈА СОМБОРА НА ТКАЧКОЈ КОЈТОНИЈИ
У ПИРОТУ

ЧУВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ
СПЕЦИФИЧНОСТИ
Градоначелница

Сомбора

Душанка Голубовић са са-

ве, Јер

и да је ово пример како

све

треба ра-

и у другим областима. Свака

радницима, градским већником за

дити

културу и образовање Немањом
Сарачем
шефом кабинеи

локална самоуирава зна

та

за своје
богато културно наслеђе, али да
ли је оно довољно заштићено, да

међународној Ткачкој колонији

ли је оно препознато, или је препуштено рубу времена. На нама

градоначелнице Љиљаном
Мирић, боравила је 9. јула на IV
Пироту, која се одржава под

је да то препознамо, подржимо и

покровитељством амбасада САД

да пружимо подршку свима они-

и Канаде, на Старој планини у се-

ма који

лу Дојкинци.

његовом очувању.

у

Колонија

традиционално

окупља жене шје се широм Србије,
а пре свега из Пирота и Стапара,

баве израдом рукотворина, као
и стране дипломате, званичнике државних институција, представнике привреде и медија, који

пружају подршку незапосленим
женама

из руралних крајева да
кроз домаћу радиност обезбеде
себи трајно запослење и стабилан извор

прихода.

Амбасадори

и
представамбасада Канаде, САД,
Аустрапије, Индије, Белгаје, Бра-

ници

зила, Швајцарске, Шведске, НорOvaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

очувању свог кул гурног наслеђа

вешке, као и делегација града Сом-

бора на челу са градоначелницом
и представници НАЛЕД-а, стигли
су дан раније и у пратњи градоначелника Пирота Владана

Васића

и његових сарадника, обишли су

Момчилов град и археолошку поставку подно тврђаве Кале.
Градоначелница Голубовић је
на

отварању колоније изразила

задовољство

што

се

налази на

оваквој манифестацији, јер се упоредо сваке године, поред Пирота,
ткачка колонија у септембру одржава и у Стапару. Онаје истакла

да је за похвалу да је једна оваква
активност успела да покаже и докаже своју одрживост, да локалне

самоуправе могу да сарађују, те да
имају акгивне жене захваљујући
којима је оваква колонија уопште
и могућа.

„Верујем да је ово само једна
од првих стаза које ћемо проћи у

ко

су спремни да раде на
Зато је вели-

задовољство

што на колонији

присуствују, осим Сомбора и Пирота, и друге локалне самоупра-

то

улива велику наду да

више препознајемо

оно

нгго

заправо јесмо и да као локалне
заједнице радимо на томе да наше специфичности

знате“,

буду

препо-

истакла је градоначелни-

ца Сомбора Душанка Голубовић

у свом обраћању.
Ткачку колонију организује Етномрежа, у партнерству са градовима Пирот и Сомбор, НАЈТЕД-ом
и локалном занатском задругом
,Дамско срце” и уз подршку амбасада Канаде и САД.

