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Panevac (RS)

Reach: 0
Country: RS
Size: 302 cm2

НА ГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ РАДОВИ

СТО ЖЕ НА – СТО МИ НИ ЈА ТУ РА
Сво је ра до ве 
из ло жи ле чла ни це
удру же ња „Па нон ке”

У све ча ном хо лу На род не скуп -
шти не Ре пу бли ке Ср би је у пе -
так, 23. но вем бра, одр жа на је
све ча на до де ла на гра да у окви -
ру ше сте тра ди ци о нал не жи -
ри ра не из ло жбе нај леп ших ру -
ко то во ри на Ср би је „100 же на
– 100 ми ни ја ту ра”, у ор га ни за -
ци ји „Ет но-мре же” и под по -
кро ви тељ ством пар ла мен та и
дру штве но од го вор них ком па -
ни ја оку пље них у НА ЛЕД-у.

Ово го ди шње до бит ни це при -
зна ња су На та ша Цве јић из Бе -
о гра да, Ка та ри на Ман дић из
Пан че ва, Јо ван ка Ћи рић из Бе -
ле Па лан ке и Сне жа на Јо ва но -
вић из Ве ли ког Гра ди шта.

Ми ни ја ту ре ко је су из ра ди -
ле у тех ни ка ма вез, тка ње, не -
ца ње и пу сто ва ње ода бра не су
као нај бо ље у кон ку рен ци ји сто
ше зде сет че ти ри ра да ко је је
по сла ло се дам де сет се дам же -
на из два де сет три гра да и оп -
шти не. Спе ци јал на на гра да за
нај бо ље ау то ре мла ђе од три -
де сет го ди на оти шла је у ру ке
два де сет два ма ли ша на из за -
ба ви шта у се лу Чи тлук код Кру -
шев ца, ко ји су ра до ви ма же ле -
ли да скре ну па жњу на сво је
об да ни ште ко јем је по треб на
по моћ за ре кон струк ци ју.

Нај бо ље ра до ве иза брао је
пе то чла ни струч ни жи ри: пред -
став ни ци На род не скуп шти не,
„Ет но-мре же”, Ет но граф ског
му зе ја, За во да за кул ту ру Ма -
ђа ра из Сен те и Фа кул те та при -
ме ње них умет но сти.

– На кон курс за из ло жбу по -
сла ла сам ми ни ја ту ре у ка те -

го ри ји руч ног тка ња, то јест
две му стре ре кон стру и са них
по ја се ва ко ји се ко ри сте у фол -
кло ру, по што је основ на де лат -
ност мо је за нат ске рад ње из -
ра да тка них де ло ва на род не
но шње. При зна ње и на гра да су
зна чај ни као по твр да мог ду -
го го ди шњег ра да и, на рав но,
до бра ре фе рен ца у мо јим пред -
у зет нич ким ко ра ци ма – ре кла
је Ка та ри на Ман дић.

Она је ис та кла да ста ри за -
на ти и из ра да ру ко тво ри на мо -
гу да бу ду и основ ни из вор при -
хо да, ако се ода бе ре про из вод
ко ји мо же да се пла си ра на тр -
жи ште и ако се ква ли тет но и
мно го ра ди.

– Ја сам свој хо би пре тво ри -
ла у по сао, ушла у де ве ту го ди -
ну ре ги стро ва ног по сло ва ња и
при мер сам да и ста ри за на ти
мо гу би ти про фи та бил ни – на -
гла си ла је Ка та ри на Ман дић.

„Ет но-мре жа” је кров на асо -
ци ја ци ја про из во ђа ча ру ко тво -

ри на из це ле Ср би је ор га ни зо -
ва них у удру же ња и за дру ге.
Циљ де ло ва ња је очу ва ње тра -
ди ци о нал ног на сле ђа кроз оспо -
со бља ва ње и еко ном ско осна -
жи ва ње же на и мла дих за тр -
жи шну про из вод њу ру ко тво -
рина.

Ру ко тво ри не „Ет но-мре же”
ко ри сте Про то кол Вла де и др -
жав не ин сти ту ци је као по слов -
не и ди пло мат ске по кло не. Ку -
по ви ном про из во да „Ет но-мре -
же” чу ва се тра ди ци ја Ср би је и
ства ра из вор при хо да за же не
и мла де из ру рал них под руч ја
ко ји из ра ђу ју тра ди ци о нал не
ру ко тво ри не.

– Је дан од кључ них аспе ка та
по ли ти ке Вла де и пар ла мен та
је сте да ство ри мо ам би јент за
за по шља ва ње и про мо ви са ње
уме ћа ко је же не мо гу да по ну де
као ме на џер ке и пред у зет ни це.
Под ста ћи ће мо ин сти ту ци је да
ко ри сте тра ди ци о нал не ру ко -
тво ри не као про то ко лар не по -

кло не, јер је то наш по нос, а као
за ко но дав на ин сти ту ци ја пар -
ла мент ће ра ди ти на раз во ју ре -
гу ла ти ве ка ко би смо обез бе ди -
ли под сти ца је же на ма у овој
обла сти – ис та као је пот пред -
сед ник На род не скуп шти не Вла -
ди мир Ма рин ко вић.

Пред сед ни ца „Ет но-мре же”
Ви о ле та Јо ва но вић из ја ви ла је
да број уче сни ка из ло жбе „100
же на – 100 ми ни ја ту ра” из го -
ди не у го ди ну ра сте, а по себ но
ра ду је то што се ове го ди не
при ја ви ло чак два де сет осам
мла ђих од три де сет го ди на,
што је до бра вест за на по ре ка
ома со вље њу ини ци ја ти ва за
очу ва ње кул тур ног на сле ђа.

Ше сту жи ри ра ну из ло жбу
„100 же на – 100 ми ни ја ту ра”
ор га ни зо ва ли су „Ет но-мре жа”,
НА ЛЕД и На род на скуп шти на,
уз по др шку Гра да Бе о гра да,
Ми ни стар ства спољ них по сло -
ва и не ко ли ко дру штве но од -
го вор них ком па ни ја.
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