
ТРЕЋА ТКАЧКА КОЛОНИЈА У СОМБОРУ

Најбоље ткаље из "Дамског срца"
Стапар код Сомбора био

је домаћин треће по реду " Тка-
чке колоније". Манифеста-
ција је била више него успеш-
на, испунила је свој циљ, а то
је очување и промоција нема-
теријалног културног блага
које имају град Пирот и град
Сомбор, пиротског и стапар-
скогћилима.

И ова " 3. Ткачка колони-
ја" се одржала уз подршку
града Пирота и града Сомбо-
ра, као и уз подршку покрови-
теља манифестације Амба-
саде Аустралије, Амбасаде
САД-а, НАЛЕД-а и Етно
мреже.

Пиротски и Стапарски ћи-
лим су означени на национал-
ној листи елемената немате-
ријалног културног наслеђа и
користе се као протоколарни
поклони Републичке Владе.

Гости " 3. Ткачке колони-
је" осим представника града
Пирота и града Сомбора као
домаћина, били су Њ.Е. Амба-
садорка Аустралије Џулија
Фини, Њ.Е. Амбасадор Кра-
љевине Норвешке Арне
Бјорнстад, извршна дирек-
торка НАЛ ЕД-а Виолета Јова-
новић, представници Амба-
саде САД-а, представници Ам-
басаде Израела, представ-

ници УНДП-а, и Етно мреже.
На свечаном делу "3. Тка-

чке колоније" Град Пирот и За-
натска задруга за израду ћи-
лима " Дамско срце" из Пирота
добили су значајна признања.

-Град Пирот је проглашен

за наЈбољи град у очувању на-
роднетра

диције Србије, Славица
Ћирић председница"Дамског
срца" добила је признање за
најбољу менторку и едука-
торку у очувању и преносу
традиционалних знања Срби-

је, а Марија Јовановић та-
кође из " Дамског срца" про-
глашена је за најбржу ткаљу
Србије, казао је Бојан Ранђе-
ловић, Помоћник градоначел-
никазаванпривреду.
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Амбасадор Норвеске Арне Бјорнстад
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