
ЗА ОЧУВАЊЕ ПРАВИХ ВРЕДНОСТИ ТРАДИЦИЈЕ КУЛТУРЕ И НАСЛЕЂА

"НИРИС ЗАВИЧАЈА" У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ
Белопаланчко удружење "Мирис
завичаја", једанаест година интензивно
ради на очувању традиције, старих заната,
кухиње овог краја, по којима је Бела
Паланка била и остала препознатљива
Сајам старих и уметничких заната", "Дани
банице", само су неке од манифестација
којима се ова општина, недалеко од Ниша,
с правом поноси, а које итекако вреди
посетити

Дешавања, бројне мани-
фестације које се организују у
општини Бела Паланка готово
увек пропрати и Удружење
"Мирис завичаја", захваљујући
коме се дугогодишња тради-
ција негује и чува од заборава
зановапоколења.

-Удружење је основано
2006,године са циљем
очувања културног инденти-
тета Беле Паланке а то
можемо кроз наше обичаје,
кроз старе уметничке занате,
и наравно белопаланачке ку-
хиње. Удружење је идејни тво-
рац манифестације Дани ба-
нице која се одржава августа,
Сајмастарихуметничкихзана-
та, такође у августу, иниција-
тор је заштите географског по-
рекла белаполаначке вртке,
наше паприке и саме банице.-
истакла је Јасмина Голубо-
вић, чланица удружења "Ми-
рисзавичаја".

Само неки од циљева
Удружења јесу обнова и заш-
тита старих и уметничких зана-
та, очување традиционалне
варошке културе, неговање
нематеријалног културног на-
слеђа, обнова и заштита села
кроз подизање нивоа квали-
тета живљења хармонизаци-
јом природних ресурса, капа-
цитета локалне заједнице и
традиционалности.

-Основали смо Центар за
старе уметничке занате, а
који се налази у самој Белој Па-
ланци , у оквиру кога имамо не-
колико опремљених радиони-
ца, ткачку, грнчарску, радио-
ницу пустовања вуне и за све
остале ручне радове из до-
маће радиности.- додаје Јас-
мина.

Од свог формирања до да-
нас чланови удружења покре-
нули су манифестацију "Дани

банице", захваљујући којој
Бела Паланка постаје све при-
влачнија туристима, покренут
је и Сајам старих и метничких
заната, прикупљени су ре-
цепти старих јела белопала-
начке кухиње, а покренута је и
иницијатива за заштиту аутох-
тоне сорте паприке "белопа-
ланачка вртка", која је специ-
фична за ову територију.

Подсећања ради, Сајам
старих и уметничких заната,
покренут је 2010.године, у
циљу очувања нематеријал-
ног културног наслеђа Беле
Паланке. На првом сајму
одржаном на простору нове
градске пијаце окупило се 49
излагача из региона. Већ
2013. на четвртом по реду са-
јму, учествовало је 79 изла-
гача из Србије, а сајам је по

броју учесника и са наступима
културно-уметничких
друштава представљао најма-
совнији догађај овог типа у ре-
гиону.

Да удружење ради "пуном
паром" поред реализованих
активности, показује и број
окупљених чланова, али и за-
интересованостмладихљуди.

-Углавном се базирамо на
школску децу и омладину, до
прошле године смо , скоро
сваке године и реализовали
јавне радове у оквиру Етно
мреже чији смо иначе члан. Ту
се углавном окупљају и наше
домаћице, друже се, раде,- ис-
тиче наша саговорница.

"Мирис завичаја" као
удружење броји око тридесе-
так чланова док је стално ак-
тивнодесетак.

-Ове године имамо под-
младак, нашег младог модног
дизајнера, Слободана Митро-
ви'а. Он управно припрема
баш за "Дане банице", једну
нову колекцију, модну ревију.-
додајеона.

Модна ревија биће
одржана другог дана мани-
фестације 12.августа, на ком-
плексу Врело, у оквиру које ће
бити приказана колекција за
нареднусезону.

Од фине чипке до грнчарије
"Мирис завича/а" до сада /е организовапо бро/не
радионице, почев од радионице израде финих чипки,
веза, златовеза, пустовања вуне, израде деверских
пешкира, грнчарије, радионице ткања и декупажа.
Током 201 1 .године, на другом ло реду Сајму старих и
уметничких заната, организована је изложба ћилима
под називом "И Бела Паланка је некад ткапа", где је
последња белопаланачка ткаља, деведесетогодишња
Душанка Зпатковик изложила тридесетак ћилима.

ТУРИЗАМ ПОДИЖЕ БЕЛУ ПАЛАНКУ
Пројекат суфинансира општина
Бела Паланка
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На гласу: Са/ам старих заната
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