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Укуси Дунава – Хлеб, вино и лековито биље 
Нови европски пројекат – траже се сарадници 
 

По завршетку пројекта „Вунени/жељени Дунав“ који је добио две европске 

награде, Мрежа Danube-Networkers из Улма је у септембру 2015 године, у 

сарадњи са партнерима подунавских земаља  започела нови пројекат. „Укуси 

Дунава – хлеб, вино и лековито биље“ је назив пројекта који позива на сарадњу 

све заинтересоване организације цивилног друштва, школе, појединце из свих 

подунавских земаља који желе да активно учествују у пројекту. Сви су позвани да 

представе своје идеје за пројектне активности. 

 

Хлеб, вино и лековито биље 
 
Међународне активности биће дизајниране и реализоване са темом хлеб, вино и 

лековито биље, које су традиционалне а понекад и луксузне намирнице, а 

истовремено подједнако уобичајене и употребљаване у свим земљама слива 

Дунава. Различите активности ће понудити, не само да се стекне знање о 

употреби и значењу ових намирница данас, већ и истраживачки приступ о 

друштвеној и културној историји народа у подунавским земљама. Сећања и 

искуства из личног или професионалног живота учиниће тему живом, једнако као и 

заједничко планиране креативне радионице печења хлеба или на пример, 

дискусије о могућностима дељења хране онима који немају.   

 

Више од хране  
 
На пример, које значење има ритуал давања хлеба и соли као поклон 

добродошлице породици у њихову нову кућу? Да ли је овај или неки сличан 

ритуал заједнички и за друге земље? Хлеб, вино и лековито биље су више од 

хране, они су симболи културног припадања или раздвајања, сведоци начина 

живота некад и сад, повод за свечаност, тема за разговор прича, окидачи сећања 

и искустава. Они симболизују љубав и бригу, али понекад су и алатке моћи и 
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насиља, посебно у ратним приликама или у ситуацијама спекулисања храном када 

се људима ускраћује хлеб. 

 

Пројекат за све генерације, народности, социјалне припадности и нивое 
образовања 
 
Као и у претходном, и овај пројекат има циљ да мотивише људе свих генерација, 

народности, социјалних и образовних нивоа да узму учешће. Суштина је поред 

стицања знања о традицији и вредностима које су заједничке за све земље и 

размена искуства и лични контакти – на заједничким сусретима или путем 

интернета, фотографија, видео снимака. Учесници добијају шансу да се боље 

упознају са људима из своје земље али и из других земаља. Поред тога, имају 

могучност да створе нешто као део тима – доживљај који оживљава идеју о 

заједничком европском идентитету.  

Циљ пројекта је и укључивање свих који су зантересовани – сви су добродошли да 

нађу своје место у пројекту. Особе са инвалидитетом или које не знају стране 

језике су такође се могу укључити, на пример у креативним или стваралачким 

радионицама.  

 

Заједничке активности и Дунавски фестивал 2016 године 
 
Пројекат је усмерен на процесе и производе. Мрежа ``DАNET`` прикупља идеје и 

предлоге за реализацију. Први пресек пројекта биће међународни Дунав фест који 

ће бити у јулу у Немачком граду Улму/Нови Улм. Пројекат нуди много могућности 

свима који желе да се укључе,  за почетак на локалном нивоу. Све активности ће 

бити објављене на сајту где ће се и други учесници упознавати са оним што је до 

сада урађено и моћи да размењују идеје. Слично као и са пројектом 

„Жељени/вунени Дунав“ Фестивал ће бити добар оквир да се види шта је урађено, 

да се учесници сретну, упознају, размене идеје за нове активности.   
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Истраживати, писати приче, снимати, бавити се баштованством: Све је 
дозвољено 
 
Пројекат „Укуси Дунава“ усмерен је на тимски рад и активно учење. Сви који желе 

да истражују, разговарају са стручњацима, дискутују, имаће много прилика за то. 

На сајту пројекта отворен је позив за размену идеја и материјала које могу да 

користе у неким активностима. Сви могу да приступе пројектној документацији на 

матерњем језику, да погледају галерију слика или видео снимака. Текстови који су 

од велике важности за пројекат биће преведени на енглески језик. Такође, постоји 

и низ креативних могућности, као што су радионице заједничке припреме хлеба, 

стварање нових и размена постојећих рецепата, прикупљање лековитог биља и 

прављење албума или лековитих рецепата... Све активности би требало да буду 

документоване као фотографије или видео снимци тако да би учесници из свих 

подунавских земаља могли да прате активности јер је језик слика заједнички 

свима.   

 

Тражимо идеје и учеснике 
 
Пројекат је тренутно у припремној фази. Теме „хлеб, вино и лековито биље“ биће 

подељени у три подгрупе. До Дунавског фестивала, у јулу 2016 године, акценат ће 

бити на теми „хлеб“. Али ни остале две теме неће бити занемарене, јер је пројекат 

предвиђен да траје две године.  

Сви поједнинци који су заинтересовани, без обзира на године, националну 

припадност, социјални или образовни ниво, као и институције које препознају 

значај пројекта добро дошли су да се укључе. Не постоје ограничења за идеје и 

предлоге.  

 

 

 

 

Укључењем великог броја људи формираће се симбол пријатељства,  
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засновано  на Дунавском региону. Успех  Пројекта огледа се у великом броју 

учесника. Учесници  могу да формирају видљиви симбол, као заједнички интерес 

мирног Дунавског региона, а  у оквиру "House of Europa" који је створен за тимски 

рад и стварање заједничког идентитета. У пројекту   "Укуси Дунава"  хлеб не значи 

само храну, он, такође, представља дељење, пријатељство и одговорност за 

мирну будућност.	  

	  

	  


