
ПРВА НАЦИОНАЛНА ТКАЧКА КОЛОНИЈА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

СОМБОРКЕ СЕ ПОНОВО
ПОЗЛАТИЛЕ

Катарини Дмитрук признање за најлепши ткани комад у клечаној техници израђен на колонији, а Ани Илић
Пањковић за готов донети рад

УПироту је од 21.
до 23. јуна одржа-

на Прва национална ткач-
ка колонија на Старој пла-
нини. Једанаест жена из
Србије је, уз помоћ чла-
ница Задруге за израду
ћилима и сувенира „Дам-
ско срце" из Пирота, учило
тајне израде пиротског и
стапарског ћилима. Наш
град су достојно пред-
ставиле чланице УЖ
„Златне руке - Сомбор-
ке", Радмила Црњански
и Катарина Дмитрук,
УЖ „Стапарке"Љиљана
Бошков и Верица
Мијатовић и Ана Илић
Пањковић из самостал-
не радионице „Рустика-
на".

Ткачку колонију обиш-
ли су Џулија Фини, ам-
басадорка Аустралије,

представници културног
одељења Амбасаде САД,
Владан Васић, градона-
челник Пирота, Антонио
Ратковић, заменик гра-
доначелнице Сомбора,
Немања Сарач, помоћник
градоначелнице за култу-
ру, Михаел Плац, шеф
одсека за локални еко-
номски развој, Виолета
Јовановић, председница
„Етно мреже" и извршна
директорка НАЛЕД-а.

Ткаље су се први пут
сусреле са радом на вер-
тикалном разбоју али то
није сметало да наше сом-
борке буду најуспешније.
Катарина Дмитрук је
освојила признање за
најлепши ткани ко-
мад у клечаној техници
израђен на колонији, а
Ана Илић - Пањковић за
готовдонети рад.

- Захваљујемо „Етно
мрежи", НАЛЕД -у, ам-
басадама Аустралије и
САД, Управи града Пиро-
та и Сомбора, који су нам
омогућили да се овде оку-
пимо. Посебно сузатоза-
служне чланице „Дамског

срца на челу са Славицом
Ћирић које су се трудиле
да нам своје знање и умеће
што боље пренесу - каже
Катарина Дмитрук.

За почетак јесени дого-
ворен је нови састанак на
колонији у Стапару.
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