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оркестара, који делују у оквирима културноуметничких друштава, уметничких центара и
осталих установа културе, кроз системско
повезивање рада музичких и средњих школа са
поменутим удружењима и институцијама.
На основу члана 16. Статута, Скупштина Удружења кореографа народних игара Србије,
Београд, репрезентативно удружење у култури на заседању одржаном 23.маја 2021.године, након
разматрања предлога Управног одбора Удружења и Дечјег културног центра Београду, донела је
следећу
ОДЛУКУ

О покретању иницијативе за омасовљење народних оркестара, који делују у оквирима културноуметничких друштава, уметничких центара и осталих установа културе, кроз системско
повезивање рада музичких и средњих школа са поменутим удружењима и институцијама.
Омасовљавања народних оркестара сталним члановима из редова ученика музичких школакооперативност са музичким школама посредством адекватног маркетинга културно-уметничких
друштава и народне традиције (циљна група- родитељи ученика, директори музичких школа),
поткрепљена евалуацијом и изменама програма предмета музичке културе у основним школама
који се, сада већ у свим разредима, у великом делу базира на српској народној музици, српским
народним инструментима, народним обичајима и музици националних мањина у Србији.
У Србији не постоји у музичким школама смер за народну музику!!!
Постоји традиционални одсек, у чијем програму се изводе традиционалне и народне мелодије на
традиционалним инструментима.
Системски стимулисати децу, ученике музичких школа, и њихове родитеље да се баве народном
музиком изводећи на класичним инструментима (хармоника, кларинет, виолина, труба....) мелодије
из репертоара народне музике.
Руководиоци народних оркестара при културно уметничким друштвима и установама културе
својим радом стимулишу ученике да вежбају и више да се друже са својим инструментима и самим
тим дајемо им веру и жељу за свирање, репертоаром који им је близак. Дружењем са вршњацима
који се баве истим правцем уметности у потпуности се проналазе и осећају корисно изводећи
кореографије и сплетове народних мелодија које су на репертоарима њихових Друштава.
Београд 23.5.2021.године
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