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Манифестација ДАН ТРАДИЦИЈЕ
Позив за учешће у програмима у оквиру националногпразника
Дансрпскогјединства, слободе и националне заставе
Обрадовани успостављањем новог и значајног државног празника - Дан српског
јединства, слободе и националне заставе – као струковном и репрезентативном удружењу
у области културе, жеља нам је да осмислимо и понудимо уметничке садржаје који би по
свом исходишту и циљевима представљали саборну, породичну, националну и државну
манифестацију.
Традиција, као инспирација за уметничко стваралаштво и усвајање знања о и
националној припадности и националном идентитету, послужила нам је као наслов будуће
манифестације „Дан традиције''. Планирано је да се манифестација реализује 15.
септембра, у оквиру обележавања већ установљеног Дана српског јединства, слободе и
националне заставе.
Дечји културни центар Београд придружио се Удружењу кореографа народних
игара Србије у иницијативи да се осмисле садржаји и програм манифестације „Дан
традиције“ .
Програмски садржаји биће различити и свеобухватни – од одевних симбола,
националних детаља и обележја, преко народних игара, вишегласја у појању, свирања на
древним музичким инструменатима, витешког наслеђа до историјских догађаја који граде
митску, песничку, уметничку и онтолошку матрицу.
Читав српски род у отаџбини и расејању позван је да15.септембра 2021.године
узме учешће, да са поносом обуче народну ношњу или неки део ношње, како је ко у
могућности, као израз јединства и у славу поносних предака.
Дан ће обележити и параде на централним улицама градова и села, сабори и
концерти традиционалне народне игре и песме, свирача старих инструмената и
оркестара, као и сајмови старих занатаи националне кухиње (сарачи, опанчари,
ткаље и преље, вуновлачари, грнчари, кујунџије, бомбонџије, вртивагани...).
У програм ће бити укључен и приказ друштвеног живота кроз векове
(пагански обичаји, додолске игре, коледарске игре, мобе и пратеће песме и игре,
народни обичаји и веровања).
Тог дана би први час у вртићима, школама и факултетима требао бити
намењен подизању свести о националној припадности и посвећен нашим
великанима од давнина до данас.

Свака општина требала би да осмисли и организују активности у складу са својим
могућностима и месним приликама заједно са установама културе, културно уметничким
друштвнима и васпитно образовним институцијама нпр. предавања , презентације,
радионице, литерарне, ликовне и мултимедијалне конкурсе, како би што више деце било
укључено и награђено за свој креативни приступ поимању традиције, или организује
концерте или јавне наступе аматерских стваралаца у свом окружењу.
Намера је да се на наведене начине у прославу укључе сви: деца, млади, стари и
читаве породице, као и институције.
Познато је да су у многим земљама Европе и света на сличан начин конципирани и
осмишљени државни празници и манифестације и да имају дугу историју обележавања.
Манифестација Дан традиције, у контексту празника Дана српског јединства, слободе и
националне заставе,треба да попуни празнину која се односи на српско културно наслеђе.
ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА
I ФАЗА– јун –август 2021.
- Окупљање релевантних институција, организација и појединаца у земљи и
дијаспори у припреми програма (надлежна министарства, локална самоуправа,
музеји, домови културе, војни и полицијски оркестри, школе, вртићи,
фолклорни ансамбли, хорови, вокалне групе...)
- Упућивање јавног позива, путем он-лајн апликације, свим заинтересованима за
учешће на манифестацији
- Формирање тима за осмишљавање активности у школама и упућивање позива
Националном савету за научни и технолошки развојМинистарства просвете РС
и школским управама и успостављање сарадње са српским допунским школама
у региону и дијаспори
- Расписивање литерарног и ликовног конкурса за школе и појединце од стране
Дечјег културног центра Београд, чиме почиње медијско представљање и најава
пројекта
- Формирање тима за медијску подршку - координација медијских садржаја свих
учесника у пројекту путем сарадње са носиоцима пројекта на локалу, израда
интернет странице са презентацијама свих учесника, дигитална кампања,
израда плана ТВ преноса и медија плана, успостављање медијских спонзорстава
II ФАЗА– јул –септембар 2021.
- Припрема централне параде у Београду (од Калемегдана до Трга Републике) и
целодневног програма на великој сцени на Тргу Републике, уз присуство
званичника
- Припрема програмских садржаја за концерте, сајмове и саборе на трговима или
у домовима културе/свечаним салама на локалу и у дијаспори
- Припрема ТВ преноса са прилозима из дијаспоре и са локала

III ФАЗА – 15. септембар 2021.
- Одржавање часова у школама по унапред утврђеном програму (занимљива
историја - догађаји из славне српске прошлости, презентација националних
симбола или елемената ношње, ликовна и музичка култура инспирисана
традицијом, српски језик и књижевност...)
- Отварање изложбе у Галерији ДКЦБ и додела награда најбољим учесницима
конкурса Дан традиције
- Извођење програма у земљи и дијаспори – концерата, сабора и сајмова
- Реализовање парада националне ношње кроз централне градске и сеоске улице
- Реализовање централне параде у Београду са целодневним концертом на Тргу
Републике уз сајам старих заната и националне кухиње
- Реализација ТВ преноса централног догађаја са прилозима дописника из земље
и дијаспоре
IV ФАЗА – од 15. септембра до 1. новембра
- Прикупљање снимљених материјала са манифестације из целе Србије и
дијаспоре и постављање истих на званичан веб сајт манифестације
- Промоција одржаних програма манифестације на друштвеним мрежама,
штампаним и електронским медијима
- Евалуација пројекта
Национални симболи и обележја, народна ношња, витешко наслеђе, историјски
догађаји, јубилеји, обичаји, народно стваралаштво, песма, игра, национална кухиња и
стари занати на овај начин постају инспирација савременим генерацијама.
Дан традиције осмишљен је да подстакне комуникацију предака и потомака, осликавајући
прошлост у данашњици.
Коло, као саборни мотив српства, јединства и традиције, инспирисало нас је за лого
„Огледало предака'' којим се одређује манифестација Дан традиције.
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