
НОВОПАЗАРСКЕ ТКАЉЕ СЕ ВРАЋАЈУ НА ВЕЛИКА ВРАТА И КУЈУ ПЛАНОВЕ

Пројекти очувања
санџачког ћилима
Нојовили орЈонизовоње колоније шкоњо кројем јуло

ЛОКАЈ1НА самоуправа у
Новом Пазару биће сарадник
удружења новопазарских
ткаља у реализацији њихових
пројеката и очувању санџач-
ког ћилима као нематери-
јалног културног добра овог
краја. У том циљу у Новом
Пазару ће крајем јула, у орга-
низацији Етно-мреже, Наци-

оналне алијансе за локални
економски развој (НАЛЕД) и
Удружења за израду рукотво-
рина "Пазарски базар", бити
организована колонија ткања
коју ће подржати и помоћи
Регионална развојна агенци-
ја Санџака (СЕДА), локална

туристичка организација и
Град Нови Пазар.

Приликом недавне посе-
те Градској управи и разго-
вора са градоначелником
Нихатом Бишевцем, ново-
пазарске ткаље истакле су
да су учествовале на разним
ткачким колонијама широм

Србије, где су показале своје
умеће, и да је прилика да се,

у циљу "повратка санцачког
ћилима на велику сцену" и
његове још боље презента-
ције, али и укључивања што
више жена у посао ткања,

слична колонија организује
у Новом Пазару.

- Овај крај има дугу тради-
цију ткања, овдашњи ћилими
познати су широм света, нео
посао је годинама стагнирао,
време је да санцачком ћили-
му вратимо место и значај
који је у овом крају некада
имао - истиче Раза Никшић,
председница удружења "Па-
зарски базар рукотворина".

- Желимо да окупимо вр-
сне ткаље са овог подручја,
али и да доведемо ткаље из
других делова Србије које ће
овде радити мотиве са сје-
ничко-пештерског ћилима,

Упознати смо са његовом
симболиком и шарама - ис-
тиче Виолета Јовановић, из-
вршни директор НАЛЕД-а и
председница Етно-мреже.

Ова иницијатива је одлич-
на прилика да се оживе стари

занати, констатовао је градо-
начелник Новог Пазара Ни-
хат Бишевац.

- Ткачка колонија у јулу,
када Нови Пазар посећује
највише туриста и сграних
амбасадора, биће лепа при-
лика за што бољу презента-
цију нашег града и овог кра-
ја. Колонија ће допринети и
упошљавању жена, а локална
самоуправа ће максимално
подржати ову лепу и економ-
ски корисну идеју - истиче
Бишевац.*

М. НИЋИФОРОВИЋ

СЕДАМДЕСЕТИХ и осамдесетих
година прошлог века ПИК "Пе-
штер" у Сјеници окупљао је око
5.000 ткаља, још толико их је
радило за друге фирме, потом
је бум направила и компанија
"Војин Поповић", у којој је ра-
дило око 300 ткаља. Сада само
ретке жене се озбиљније баве
овим послом, што је велика
штета, јер су ткаље из овог кра-
ја, а посебно са Пештера, прави
мајстори израде ћилима, који
су стизали и у кабинете пред-
седника неколико држава.

Позваће

најбоље ткаље

из целе Србије
и региона

Јј Нови Пазар - СгасЈ Ј\1ст Рагаг

П0ДРШКА Ткаље у градоначелника Новог Пазара ЈННННННННННННННННЈ
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