
Радиће се ааза од 30 метара пиротског ћилима за Хиландар
Ловодом летого-

дишњице иницијативе "Упо-
слимо 1 000 жена у руралним
подручјима", у организацији
Етно мреже, под покрови-
тељством Координационог
тела за родну равноправ-
ност Републике Србије а у са-
радњи са НАЛЕД-ом и Амба-

садом Канаде у Србији у Па-
лати Србија отворена је
стална изложбена поставка.

Међу изложеним рукотвори-
нама, делима вредних и
креативних жена са села на-

сталим у реализацији ове
иницијативе, су оне са моти-
вима чувених пиротских Ђи-

лима, затим мотивима из Сје-
нице, тканице из Беле Па-

ланке, двопређне чарапе из
Тимочког краја, те лопте ра-
ђене техником пустовања ву-
не.

Виолета Ј о в анов ,
извршна директорка НАЛЕД-а
приликом отварања изложбе
истакла је да је циљ ове ини-

цијативе је да слави жене и
наше наслеђе, да ствара си-
нергију културе, привреде и ту-
ризма, и да се дугорочно неза-
посливе жене омогући да уз
радно ангажовање остварују
приход. Током реализације

ове иницијативе остварено је
22.000 сати радног ангажо-

вањажена.

Циљ ове иницијативе је

знанов из Панчева. и произ-
води који промовишузахтевне
технике пустовања, злато-
веза и клечене технике у тка-

њу. Захваљујући овој иниција-
тиви обезбеђене су обуке и
програми оспособљавање за

стотинак дугорочно незапо-

слених жена и успостављене
су знатске колоније у Сомбо-
ру. Пироту. Инђији, Лозници,
Новом Пазару и Старој Пазо-
ви-казалајеЈовановић.

Градоначелник Владан
Васић представио је Г рад Пи-

рот и информисао присутне о

значају пиротског ћилима и о
иницијативама Града и актив-
ностима у вези са промоцијом

пиротскогћилима.
- Ми из Пирота се поно-

симонашим мотивима, нашим
наслеђем, и пре свега Пирот-
ским ћилимом и драго ми је
што смоу протеклих неколико

година заиста направили по-

мак у презентацији Пиротског
ћилима, организовали неко-

лико ткачко диппоматских ко-

лонија. поред тога уврстили
смо ћипим у протоколарне по-

клоне владе србије и минис-
тарства спољних послова, во-

лели би и радићемо на томе да
свака наша амбасада у свету
има бар по један пиротски ћи-
лим.Налравилисмоиолукуге-
ографског порекла, добили
смо ту заштиту, али надам се

да ћемо ћилим ставити и на

унескову листу заштите. Ове

године издвајамо новац за тка-

ање 30 метара квадратних,
стаза пиротског ћилима за

наш Хиландар за наш мана-
стир на Светој Г ори а следеће
године ћемо радити бројне
реплике пиротских ћилима,

старих ћилима који се налазе у
фонду нашег музеја и на тај на-
чин ћемо у континуитету
преко две године обезбедити
посао и плату за негде нај-
мање 4 жена, али много више

жена раде ћилиме у пироту и
покушавамо да им обезбе-

димо прођу- казао је Васић.

За допринос економском
оснаживању жена у руралним
пределима додељено је пет ин-

ституционалних и корпоратив-
них признања и пет индивиду-
алних.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА У ПАЛАТИ СРБИЈЕ

да слави жене и наше на-

слеђе. да ствара синергију кул-
туре, привреде и туризма и да
се за дуго незапослене жене

обезбеди стручна и марке-
тиншка подршка и приступ
тржишту како би од израде ру-
котворина себи могле да
створе посао и сходно ства-
рају приход. Део нашег на-
слеђа приказан је и овде у
оквируове поставке. Тусупре-
познатљиви елементи који су
уписани на националну листу
нематеријалног наслеђа. Ту су
комади са мотивима пирот-
ског и стапарског и сјеничко
пештерског ћипима, раскошан
влашки вез из Тимочке краји-
не, Банатске шаре Јоване по-
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