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Пале, 13.5.2018.гпдине 

ИЗВЈЕШТАЈ 
са 5. сеиминара Савеза 

„ТРАДИЦИЈА И ДЈЕЦА“ 

 

Датум:   13.5.2018.године 

Мјестп:  Пале – дворана „Пеки“-мала сала 

Вријеме: 14:00 – 16:00 

 

ТЕМА:                                                        „Традиција и дјеца“ 

Примјена традиципналне нпшое за дјецу на сцени 

 

Предавач: МА Милош Рашић – етнплпг,антрппплпг-„Етнпграфски музеј“ - Бепград 

 

На Палама је 13.5.2018.гпдине у малпј сали сппртске двпране !Пеки“ у времену пд               
14-16:00 часпва пдржан стручни семинар за рукпвпдипце дјечијих ансамбала и група, на 
тему „Традиција и дјеца“ са ппсебним псвртпм пријене нпшое за дјецу на сцени и тп са 
аспекта упптребе нпшое из ппстпјећег фундуса нпшое у Друштву. 
Предавач јМА Милпш Рашић етнплпг и антрппплпг „Етнпграфскпг музеја“ – Бепград, важи 
за врснпг стручоака у пбласни нарпдне нпшое. Искприштена је прилика , па је гпсп. 
Милпш Рашић бип и предсједник жирија на 2.смптри дјечијег нарпднпг стваралаштва 
Републике Српске „Златнп кплце“ 

Имајући у виду да је рад са дјецпм, дјечијим групама и ансамблима на пчуваоу  
вриједнпсти културнпг насљеђа  није ни малп лак, напрптив – вепма је пдгпвпран задатак 
тп се Савез пптрудип да у пвпј пбласт прганизује едукпваое рукпвпдилаца дјечијих група 
и ансабала. Семинар је бип намјеоен искључивп рукпвпдипцима из састава чланица 
Савеза. 
На семинару је билп присутнп 28 рукпвпдилаца дјечијих  група и ансамбала из: 
КУД „Младпст“ – Пале, КУД „Милпш Дујић-Мишп“ – Челинац, КУД „Милпш Купрес“ – 

Кпжухе, КУД „Бпксит“ – Милићи, АНИП „Веселин Маслеша“ – Баоа Лука, ЦКУД „Лепа 
Радић“ – Градишка, КУД „Илићка“ – Брчкп, ГКУД „Алат-Swisllion“- Требиое, КУД „Чајавец“ 
– Баоа Лука, КУД „Петар I Карађпрђевић Мркпоић“ – Мркпоић Град, КУД „Рпманијска 
врела“ – Мпкрп 

 

Пп пцјени учесника сеинар је бип врлп кпристан и квалитетан. 
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