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Пишува: 
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КУД "Бучим" е едно од по ве-
ќето културно-уметнички друш-
тва и фолклорни ан сам бли, кои 
опстојуваат во бо гатото фолк-
лорно подра чје, како што е гра-
дот Радовиш и неговата околина. 
Овој ан самбл, во кој членуваат 
око лу 200 членови, го носи име-
то на рудникот "Бучим", кој се на-
оѓа во непосредна бли зи на на 
градот, години наназад беше 
дви гател како на еко номски, та-
ка и на спортски и културно-
умет нички план. 

Целта на "Бучим", како и на 
другите фолклорни ан самбли, се-
како е негувањето на маке дон-
скиот фолклор, неговото прене-
сување на по младите ге нерации 
и презен тирање ши рум Маке до-

КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКО       

Во својата програма "Бучим" од Радовиш конти-
нуирано ги негува старите верски традиции, 
проткаени со македонскиот фолклор.

нија и светот. Ди ректор на КУД "Бу-
чим" е гос подинот Драган Ге ор-
гиев, кој со друштвото ра ководи 
уште од неговото фор мирање.

РАЗВОЈ

Работничкото културно-умет-
ничко друштво "Бучим", со новиот 
статут фолклорен ан самбл, е фор-
мирано пред два есетина години, 
на ини ција ти ва на  синдикатот, а 
со цел ома совување на кул ту рата. 
Во тоа време, еднаш ме сечно  из-
ле гувал и весни кот "Бучим" како 
гласник на вра ботените во Руд-
никот за ба кар "Бучим". 

- "Како член на Редак цис киот 
одбор - вели директорот Георгиев 
- заедно со тогаш ни от уредник на 
весникот, гос подинот Мите Ср ба-
ков, спро ведовме анкета меѓу 
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врабо тените со цел да осо знаеме 
дали кај нив постои интерес да се 
формира кул турно-уметничко 
друштво. Та ка нас тана РКУД 'Бу-
чим'. Меѓутоа, потоа работите не 
се движеа во согласност со на ши-
те жел би. Условите за работа беа 
многу лоши, за тоа што Радо виш 
немаше мож ност да ги реализира 
сво ите културни настани така ка-
ко што тоа го прават дру ги те маке-
донски гра дови, кои имаат свои 
до мо ви на кул тура и секако сред-
ства. Би дејќи немавме свои прос-
то рии активнос тите не се одви ваа 
според планираните про грами, 
така што ни беа пот ребни десет го-
дини за да се создадат од редени 
услови за работа. Но, иако немав-
ме про  стории, сепак голема бе ше 
жел бата на младите игра орци тие 
да се дел од Друш твото". 

Токму желбата и ентузи јазмот 
и кај играорците и кај дирек то-

рот Георгиев помог наа овој ан-
самбл и ден-денес да функцио-
ни ра. 

За господинот Георгиев збо-
рот директор со себе но си многу 
задачи и одго вор ности, а кога се 
спомнува оваа функција таа асо-
цира на личност која за сво јата од-
говорност, за извршува ње то на ра-
ботните задачи при ма надо мес-
ток за вложениот труд. Кај Геор ги-
ев, работата се движи во спротив-
на на сока, затоа што за својот 
труд тој не добива ниту денар. 

- "Но, за мене тоа не е важно. 
Мојот труд - додава директорот 
Георгиев - се вреднува со бројот 
на новите членови и нивната 
радост по првиот настап. Ме пра-
ви сре ќен и самата помисла де-
ка слободното време им го пос-
ветувам на децата-играорци. 
Функцијата директор не ја сме-
там за привилегија, таа ме обвр-

зува да го вложам мак симумот 
од себе за и во иднина да беле-
жиме нови ус песи на полето на 
фолк ло рот. На децата-членови 
на ан самблот, пред сè, сум им ро-
дител, потоа воспитувач, а на 
крај директор. Со нив ги де лам 
секоја радост и тага, за едно го 
доживуваме нив ниот успех на 
сите полиња од жи вотот. Во ан-
самблот чле ну ва ат околу 180 
мла ди иг ра ор ци, а интересот е 
сè уш те го лем и тоа нè обврзува 
мно гу да работиме за да соз даде-
ме услови да се прими секое де-
те кое ќе посака да би  де дел од 
нашето друш тво". 

НАСТАПИ

Во богатиот репертоар на 
ансамблот се наоѓаат фолк лор-
ни содржини од сите кра еви на 
Македонија, а особено внимание 
му се посветува на изворниот 
фолклор од Ра довишката око-
лина, кој е мо тив за создавање 
нови фолк лорни содржини. За 
среќа, радовишкиот крај е бо-
гато фолклорно подрачје, во кое  
со големо внимание сè уште се 
негува фолклорната тра диција, 
со зачувување на мно гу вредни 
народни извор ни носии. Фолк-
лорниот ансамбл "Бучим", од   
фор ми ра њето па до денес, учес-
тву вал на повеќе фолклорни ма-
нифестации и фестивали во Ма-
кедонија и надвор од неа. Маке-
донските ора и песни во изведба 
на овој ансамбл имале можност 

да ги видат граѓаните од Бу га-
рија, Србија и Црна Гора, од Тур-
ција, каде што биле закитени со 
бројни награди и признанија. Со 
своите настапи ансамблот ги во-
одушеви и народите од Рома-
нија, Полска, Украина, Германија, 
Франција, Швед ска, Швајцарија 
и Република Северен Кипар. КУД 
"Бучим" од Радовиш е органи за-
тор и на Меѓународната детска 
ма нифестација "Оро весело", ко-
ја се одржува во јуни, во чест на 
празникот на градот Ра довиш, 
"Света Троица". 

- "Овој фолклорен ансамбл - 
објаснува директорот Геор гиев - 
редовно настапува на голем број 
културни мани фестации и фес-
тивали, како што се 'Илин денски 
денови' во Битола, 'Оро без гра-
ници' кој се одржува во Скопје, 
'Тодорица' во Свети Ни коле... 
Следните настапи на КУД 'Бу чим' 
се планирани за сеп тем ври, на 
Меѓународниот фолк ло рен фес-
ти вал "Пирин фолк - 2004" во Сан-
дански, Репу блика Бугарија, а во 
октом ври повтор но ќе учеству-
ваме на Меѓуна род ниот детски 
фестивал 'Оро без граници' во 
организација на Детскиот кул-
турен центар 'Кар пош', со кој 
имаме одлична со работ ка. Јуби-
леен ќе ни биде све  чениот кон-
церт 'За тебе со љубов граде', во 
чест на ос ло бо дувањето на Ра-
довиш, а нас та пите на 'Бучим' кои 
се планирани за  2004 година ќе 
ги завршиме пред Нова го дина, 
со настапот на свече ни от настан 
'Снежниот град'". 


