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СРБИЈА У МЕРИЛЕНДУ

Србија у Мериленду
ЧЕТВРТАК, 14. АПР 2016, 11:24 -> 11:38

Угодно недељно поподне источноевропске и руске музике, игара и изложби, протекло је 10.
априла у простору огранка мерилендске Библиотеке "Чарлс И. Милер" у насељу Еликот Сити.
Наша земља представљена је залагањем агилних Срба који живе на овом подручју.
Најновија и највећа подружница Система библиотека Округа Хауард, названа по политичару и бизнисмену Чарлсу И. Милеру,
донору земљишног поседа за први окружни храм књиге, угостила је у недељу представнике петнаестак земаља Источне
Европе и Русије, настањених у Сједињеним Америчким Државама, у оквиру манифестације CultureFEST, јавља за Програм за
дијаспору РТС-а Иван Калаузовић Иванус.
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Представници Србије испред Биоблиотеке Округа Хауард у Мериленду

Ненад Јовановић, један од представника Србије

Сврха догађаја, којег су организатори Асоцијација Колумбија и Систем библиотека Округа Хауард, била је промоција културних
вредности бивших совјетских република, Русије, али и Балкана. По доласку на приредбу, посетиоцима је пружена прилика да у
такозвани CultureFEST пасош уписују одговоре на питања о знаменитостима и симболима земаља учесница, а потом и да
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тачност тих уноса провере на националним штандовима. Они са највише знања били су награђени.
"Шаренило народних ношњи дефинитивно је било заједничко за све етничке групе. Ипак, можемо слободно рећи да су
експонати са нашег штанда изазвали највеће интересовање. Ћилими, накит, оригинални дукати као сведоци различитих
периода балканске историје и мини ревија костима које су носили манекени из моје групе, чинили су Србију у малом", каже
Биљана Реган, домаћица и организатор штанда матице, истовремено најављујући и прославу празника Врбице у престоници
САД крајем априла.

Србија у малом

Савезна држава Мериленд, коју називају и "малом Америком", на овај је начин потврдила репутацију места сусрета и
учвршћивања веза између изворно блиских култура, попут бугарске, румунске, руске и српске. За одржање фестивалске
атмосфере побринула се и интернационална играчка група Асоцијације Колумбија, док је фолклорној репрезентацији наше
земље, предвођеном "селекторком" Биљаном, као и увек била част да заставом Србије у рукама истакне њене боје најбоље
што уме.
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