
O
va

j d
ok

um
en

t j
e 

sa
m

o 
za

 in
te

rn
u 

up
ot

re
bu

. R
ed

is
tri

bu
ci

ja
 i 

ko
pi

ra
nj

e 
ni

je
 d

oz
vo

lje
no

 b
ez

 s
ag

la
sn

os
ti 

vl
as

ni
ka

 a
ut

or
sk

ih
 p

ra
va

!
Sloboda - Pirot 12.03.2022 

subotaDržava: Srbija

Doseg:

Strana: 1

Površina: 290 cm2 1 / 2



ПРОЈЕКАТ ОЖИВЉАВАЊЕ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМА

Веште руке уметница ткаља чувају ткачки занат
Пиротски Ћилим. као умет-

нички производ са заштићеним
географским пореклом, налази

се на Националној листи нема-
теријалног културног наслеђа.

И данас је актуелан, интриган-
тан и веома тражен. Међутим,

друга страна медаље је да у “Ћ и-
лимграду" има све мање ћили-
марки. Како 6и сачувао ткачки

занат, град Пирот је финансиј-

ски подржао пројекат оживља-

вање пиротског ћилима и под-
стакао чланице удружења
ткаља да своје знање и вешти-

не, поред разбоја пренесу и мла-
ђим генерацијама.

Удружење ткаља Пирот осно-
вано је пре десетак гсдина са

циље 1.' да кроз колективни рад са-
чувају и одрже старе занате, као
што је ткање лиротског ћилима.
Најпе као самостално удружење а
кроз пројека - оживљавања пи-
ротског ћилима који јс подржао
град Пирот 2021 године раде <ао
ћипимарска радионица у оквиру
Техни L школе Пирот.

-Уз подршку Града Пирота и
Етно мреже, Удружењеје добило

средства и кренуло са јсдном ра-
дионицом која је била најпре то-
ксм ле"а недељу дана као део
Етно мреже и подршке пиоотском
ћилиму. Потом је рађена пробна

веозија радиснице коју је Г рад та-
кође подржао са извесним сред-
ствима и покушао да дефинише-

мо. мапирамо број ткаља који тре-
нутно ради у Пироту. Све је то ура-
ђено због пројек"а који се наго-

вештава и који још увекнијекон-
кретно прихваћен. То је пројекат
израде одређених ћилима за Хи-
лендар. Чека се одговор од Хи-
лендара, упућеном гредлогу у
виду графичког шормата шта
може да се уради. Посге тога
приступипе се одабиру самостал-
них ткаља које требају да раде на

том пројекту.. Други део овог про-
јекта је радионице "кања где би се
женс и млађс и старије обучавалс
било за рад, односно додатни до-
ходак, било за то да раде из хоби-
ја. јер је то део нашег живота,

-аше традиције. што је изузетно
-одржано сада ол Града -казала

_е Славица Јовановић, председ-
-ица Удружења и дугогодишња

ткаља.
Удружење броји 8 сталних

ткаља док је брсј чланица и сим-
■атизера велики. Председница
Удружења Јовановик нада се да

ће овај пројекат првући незапо-
слене жене које ће кроз раа на

очувању традиције повећати свој

кућни буџст, Битан прсдуслов за
развој ћилимарства је развој

сточарства као привредне гране и

довољна количина вуне као сиро-
вине.

-Материјал набављамо у са-
мом Пироту, Искључиво радимо

од рунске вуне и имамо поеди-
оницу Костекс која ради врло ква-
литетну вуну. Ту је и Спектар бо-
јагџиска радња која ради са бо-
јама и која има традицију дугу пет-

наестак година. Пиротски ћилим
све боје красе. аги се у последње
време сое више ради са црзеном
бојом- истаклаје Јовановић.

Светлана Манић своју тка-
чку каријеру започела је у
дванаестој години у Пиротској ћи-
лимарској задрузи Понишавље
Пирот. Како истичесвеје мање ин-
_ ересовања за учење овогзаната.

-Има ко да кули. али немада
ради. Да вам кажем граво овај за-
нат нико не"е па ради. Има које

сам учила код кући. где имам раз-
бој. Кад неко дође, ја прихватим.
Ко су млађе жене. без пссла,

■реба да се прихвате овог заната.
јер тако имају нешто. бар не седе
без ичега кући- казала је Светла-
на.

Шездесет трогодишња Зо-
рица Делчев, од малена, поред
ма кс ткаље бига јс укљунсна у
процес стварања ћилима. Са
жељом да изатка први само-
стагни ћилим, прикључила се
Уружењу ткаља Пирота како 6и

обновига знањс стсчено у де-
тињству.

-Много сам поносна на мој
рад. Мени је сада интересантно,
није ми захтевно уопште. Са сва-
ким редом. ја сам се сликала за
успомену. Када сам завршила од-
мах сам слике послала ћерки и
сину да виде шта је мама урадила.
У шездесет и три године мама се
учи нешто. Мсј пример треба да им

послужи да увек може нешто ново

да се научи, да се не плаше нових
ствари- казала је Делнев.

Звук тупице на вертикалном
разбоју исти је као некада, али су
веште руке које пребрајају жице и
промичу ни"и све старије. Од јуна

2003. године пиротски ћилим као

производ заштићен Је од стране
Завода за интелектуалну својину,

а на основу Закона о географским

ознакама лорекла. То наслеђе за
Унескову листу треба сачувати
као зажан део културног иденти-
тета српскснарода.

В.Ћ.
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