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УДРУЖЕЊА "МИРИС ЖАВИЧАЈА"

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ, ОБИЧАЈА,
ИЗВОРНЕ КУХИЊЕ
|Успешна деценија рада Удружења

Покретачи манифестација "Дани банице" и Сајма
старих и уметничких заната

Пре тачно десет година,
10.фебруара 2006.године
основано је белопаланачко
удружење "Мирис завичаја".
Неки од циљева удрижења
Јесте очување традицио-
налних вредности, кроз об-
нову и заштиту старих и
уметничкихзаната, нароних
обичаја и изворне кухиње
Беле Паланке и околине.

-У периоду од оснивања
Удружења, до данас, ура-
дили смо пуно тога, Покре-
нута је манифестација
"Дани банице" још 2006. го-
дине, с обзиром на то да је
баница део свакодневне
исхране белопаланчана и
посебна је по начину изра-
де. Основали смо 2010,го-
дине Центар за старе и умет-
ничке занате и покренули

саЈам старих и уметничких
заната- истаклаје председ-
ница Удружења "Мирис за-
вичаја", Радијана Живко-
вић.

У последњој деценији
организоване су различите
радионице, а које су обухва-
тале израду финих чипки,
веза и златовеза, ткања, де-
купажа, пустовања вуне, из-
раду деверских пешкира, а
организоване су и грнчар-
скерадионице.

Поред ових активности
од 2008. до 2015. године, у
сарадњи са Етно мрежом из
Београда спроведени су
јавни радови, опремљенаје
ткачка и грнчарска радио-
ница, а покренута је и ини-
цијатива за заштиту аутох-
тоне сорте "Белопаланачка

паприка вртка и сукане ба-
нице.

Удружење "Мирис за-
вичаја" прикупило је ре-
цепте старих јела белопа-
ланачке кухиње, организо-
вало је њихову презентаци-
ју, а 2012,године снимљена
је емисија Гастрономад, а
учестовали су и у изради
гасрономске мапе Србије.

-Све ово не бисмо могли
да немамо подршку ло-
калне самоуправе у смислу
додељивања простора и фи-
нансијске подршке. У раду
удружења тренутно ак-
тивно учествује двадесетак
чланова.-објашњава пред-
седница Радијана Живко-
вић којој у раду несебично
помажу Јасмина Голубовић
иВерицаРакић.

Поред обнове и заштите
старих и уметничких заната
и очувања традиционалне
варошке културе, неговања
нематеријалног културног
наслеђа, још један од
циљева коме се тежи је об-
нова и заштита села кроз по-
дизање нивоа квалитетажи-
вљењахармонизацијом при-
родних ресурса, капацитета
локалне заједнице и тради-
ционалности. "Мирис за-
вичаја" тежи унапређењу
традиционалне пољопри-
вредне производње на се-
лу, унапређењу заштите жи-
вотне средине, и заштити и
очувању аутохтоних биљ-
них и животињских врста.

Ј.Мирчић

"ПАНОРАМА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА"-
пројекат суфинансира општина Бела Паланка
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