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Бања Лука, 10.07.2017.године 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ  
о учешћу САКД РС, као суорганизатора, на 

међународном пројекту „III Православни Сабор 

Пријатеља“ – ВАРНА – Република Бугарска  

26.-29.6.2017.године 

 
У склопу Уговора 293/16  од 29.3.2016.године и 

Анекса бр.1 од 30.06.2016.године настављене су 

активности САКУД РС као сорганизатора и 

учесника на међународном пројекту 

„Православни Сабор Пријатеља“ и реализацији 

овоих сусрета и стручних предавања овога пута 

у Варни – Република Бугарска, гдје је поред 

Русије, Грчке, Србије и Републике Српске, овог 

пута, као домаћин, учествовала и Република 

Бугарска. 

САКУД РС, као суорганизатор у међународном 

пројекту „Каструма“ из Београда, је 

благовремено Одлуком ИО САКУД РС за 

предаваче у Варни, а ради стручне  презентације нематеријалног културног насљеђа у 

области народне пјесме и игре Републике Српске-БиХ, одредио за предаваче на  „III  

Православном Сабор Пријатеља“: 

1. Др. Драгица Панић Кашански – етномузиколог – Академија мјетности Бања Лука,   

и 

2. Мирко Борјановић – дипломирани предавач за народну игру , кореограф и 

умјетнички руководилац КУД „Коловит“ из Градишке 

 

 

 

 

                                                                                                                    САКУД  РС 

 

                                                                                                   _____ _______________________ 

                                                                                                              Момчило Весовић 
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Мирко Борјановић 

Кореограф 

КУД „КОЛОВИТ“ 

ГРАДИШКА 

 

 

 

САВЕЗУ  

АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИХ 

ДРШТАВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

Бања Лука 

 

 

Дана 26.06.2017.године на основу Одлуке ИО бр.125/17 отпутовао сам на                                      

„III ПРАВОСЛАВНИ САБОР ПРИЈАТЕЉА“ (у даљем тексту ПСП), који се након 

одржавања у Рсији 2014.године, Грчкој 2015. године, у Београду и Бањој Луци 

2016.године, овога пута одржавао у Варни- Република Бугарска из разлога што се по 

договору из 2016.године, Бугарска укључила у овај значајан међународни пројекат и 

прихватила се домаћинства. 
 

Испред Републике Српске, као суорганизатора на пројекту, наш Савез и РС-БиХ, требала 

је  да представља и др.Драгица Панић Кашански, која је нажалост у задњи час отказала 

своје учешће, због испитних рокова на Академији умјетности у Б.Луци , тако да сам наш 

Савез представљао само ја. 

Одлично припремљени семинарски рад Др. Драгице Панић Кашански је ипак уз помоћ 

стручног предавача из Србије – пхд Мирјане Закић -етномузиколога предочен у цјелости 

полазницима семинара. 
 

Нематеријалну културну баштин Републике Српске- БиХ, у области народне игре 

полазницима семинара представио сам кроз карактеристична кола и игре: 

„Поткозарја“, „Озрена“, „Крајине“ и „Херцеговине“. 

Полазници су се углавном по први пут сусрели са играма из Републике Српске и БиХ, па 

су предавања и практични дио мог излагања учесницима били врло занимљиви. У два 

дана семинара сваки предавач имао је сваког дана по 45 минута на располагању. 

Србију је у смислу предавача представљала  пхд Мирјана Закић и Бранко Мастиловић 

Русију:  др Алексиј Шилин, Сергеј Кљочников  и Олга  Александрова Кљочникова; 

Грчку:  Апостолис Танасакакис,  

Бугарску: др. Лозанка Пејчева и др. Венцеслав Димов 

Медијатор семинара  Златка Ставрева – Бугарска 

А домаћина „3. ПСП“ – Фондацију „Балкан Фолк Фест“ заступао је Пламен Колев   
 

Био је ово још један у низу сусрета православних пријатеља у организацији „Каструма „ из 

Београда и суорганизацији нашег САКД-а  РС, стручњака и умјетника из Русије, Бугарске 

и Грчке. 

 Уз пристан растанак након заокруженог комплетног циклуса, договорен је наставак 

сусрета у новом циклусу, нешто другачије тематике током 2020 и наредних година. 
 

Желим да нагласим да су сва предавања и практичне радионице биле јако интересантне 

готово за све полазнике, а било их је из разних крајева Бугарске. 

Врло успјешно је  промовисана нематеријална култрна баштина Републике Српске – БиХ, 

кроз презентацију наше игре и пјесме.  

 

 

ГРАДИШКА, 09.07.2017.године                                                 _________________________ 

                                                                                                               Мирко Борјановић 



                 ФОТОТЕКА ПРЕДАВАЧА „III ПРАВОСЛАВНОГ САБОРА ПРИЈАТЕЉА“ 


