
У СЕЛУ ДОЈКИНЦИ, У КОЛОНИЈИ ТКАЉА, СВЕ ВИШЕ СТРАНИХДИПЛОМАТА

ЋИЛИМИ ИЗ КАРАУЛЕ
"Дамско срце” иромовише један од најлеиших ручних радова

УНЕКАДАШЊОЈ рено-
вираној и дограђеној
караули у старопла-

нинском селу Дојкинци, на

трећој ћилимарској колони-

ји двадесетак ткаља из целе
Србије тка пиротске и ста-
парске ћилиме, а ове године
ткаље је посебно обрадовао
одзив страних дипломата
које су позвале у госте.

Колонију је организова-
ла задруга "Дамско срце" из

Пирота, уз помоћ градских

власти Туристичке органи-
зације и НАЛЕД-а. Најише
је пиротских и сомборских
ткаља, али су стигле и даме
из двадесетак градова Србије.
Све оне желе да сачувају ћи-

лимарство као окосницу ло-

калне економије и традиције.
Славица Тшрић, из пи-

ротске задруге за очување

старих заната, и Катарина
Дмитриус, из Сомбора, ка-
жу да ове предузимљиве
жене размењују искуства о
разним техникама ткања,
јер највећи број њих и живи
од ћилимарства. Виолета

Јовановић из Етно-мреже
нада се да ће дипломате до-
принети томе да се по свету

сазна за пиротско и стапар-

ско ћилимарство, а највеће
интересовање показала је
амбасадорка Аустралије
Џулија Фини, која је овде
била и на првој колонији
и која поседује колекцију
ћилима. Амбасадорка Фи-

ни је пре две године Пиро-
ћанцима омогућила да се

упознају са абориџинским
сликарством, организујући
изложбу у Пироту.

Ћилимарке из Војводине
су одушевљене лепотом Ста-

ре планине и кажу да је око-
лина инспиративна за рад на

разбоју. Зеленило и околни

врхови, као и река која про-

тиче крај некадашње карауле,
омогућавају мир и спокој-
ство, што је и те како битно
када се седне за разбој и от-
почне пребирање по нитима.

Осим Џулије Фини, ко-

лонију у срцу Старе пла-
нине посетили су и амба-
садрока Израела Алона

Фишер Кам, амбасадор
Белгије Лео Нес и супруга
америчког амбасадора Не-

венка Фурјан Скот, као и
представници локалне вла-
сти из Сомбора.1 В.ЋИРИЋ

ГРАДОНАЧЕЛНИК Владан Васић нада се да ћећилим постати састав-
ни део протоколарних поклона високим државницима који долазе

у било који град Србије. Пиротто већ чини за своје госте.
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