
СРЕМСКА МИТРОВИЦА • ПОЛАЗНИЦИМА КУРСЕВАТКАЊА И ЗЛАТОВЕЗА

Уручени сертификати
Уоквиру пројекта „Подсти-

цај производњи рукотво-
рина са циљем формирања За-
натске улице" прошле недеље
је у Музеју Срема одржана све-
чана додела сертификата и за-
вршна изложба. Централни део
поставке чинили су аутентични
мотиви из Срема уз пратећу по-
ставку рукотворина Етно мреже
из свих крајева Србије.

Градоначелник Сремске Ми-
тровице Бранислав Неди-
мовић је уручио признања
полазницима који су успешно

завршили курсеве ткања и зла-
товеза и најавио је наредну
фазу овог пројекта који пружа
прилику учесницима да од про-
изводње рукотворина остваре
приход и да се економски осна-
же, а да при том обогате пред-
узетничку и туристичку понуду
града.

- Овим пројектом покушава-
мо да повежемо традицију са
туристичким потенцијалима ко-
ји постоје у Сремској Митрови-
ци. Трудимо се да унапредимо
женско предузетништво које је

у вези са народном традици-
јом. Наш следећи циљ је да ту-
ристима понудимо рукотворине
које су израдили Митровчани -
рекао је Недимовић.

Председница Националног
удружења „Етно мрежа" Ви-
олета Јовановић је истакла
да су мотиви са подручја гра-
да, мотиви из Сирмијума и са
мозаика први мотиви за про-
изводе, односно за сувенире
у Сремској Митровици, али и
у Специјалном резервату при-
роде "Засавица" и фрушкогор-
ским манастирима.

Милена Барић, добитница
сертификата из ткања и гле-
чања је изразила задовољство
јер јој је пружена прилика да
буде део очувања традиције
Срема. Према њеним речи-
ма, сврха овог пројекта је да
Сремска Митровица постане
трговачки и привредни прои-
вођачки центар у коме ће же-
не које се баве рукотворинама
моћи да остваре извор прихо-
да.

Пројекат „Подстицај про-
изводњи рукотворина" покре-
нут је од стране Националног
удружења произвођача руко-
творина Етно мрежа у сарад-
њи са локалном самоуправом
Града Сремска Митровица уз
подршку Музеја Срема.

М. Т. - Сл. Н.Са доделе сертификата
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