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посетили Рудник
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Рудник - Дванаест светских експе-
рата из области гемологије и учесни-
ка Шесте медитеранске гемолошке и
јувелирске конференције, одржане у
Солуну, посетили су Привредно дру-
штво „Рудник и флотација Рудник”,
Дом културе „Војислав Илић” на Руд-
нику, као и цео руднички крај. Током
посете ови цењени стручњаци који

се баве племенитим материјалима
неорганског порекла и драгог каме-
ња упознали су рад и процес произ-

водње и прераде руде.
Гемолози су понели изузетне утиске

из компаније, процесима обраде руде,
али и самом планином Рудник. Наиме,
један део научника који истражују дра-

го камење имао је прилику да за своју
колекцију минерала сам пронађе кри-
стале кварца на планини и понесе их
са собом, као успомену, али и као леп

декоративни предмет који је природа
стварала милионима година.

- Циљ ове посете био је да се ство-

ре нови контакти између професио-
налаца и да се покаже процес рада, те

да се приближи живот и рад запосле-
них и покаже како је до „финалног
производа” потребно много ангажо-
вања и енергије. Иако је у питању ру-
дарство, ова искуства су примењива
и у рудницима драгог камења, који су
предмет интересовања гемолога, па
се на овај начин боље сагледава цео
процес, од рударења до дистрибуци-
је производа - рекао је Давид Лазић,

оснивач Удружења „Гем хантерс Ср-
бија”, које се бави промоцијом очу-
вања природе и окупља љубитеље

природе и колекционаре минерала,

фосила и стена, и организатор гемо-
лошке конференције.

По Лазићевим речима, Рудник је
за колекционаре минерала веома за-
нимљив локалитет, првенствено због
специфичних кристала кварца, који
својим формама могу да парирају и
минералима из других делова света.
Поред планине Цер и Лецког вулкан-

ског комплекса, Рудник је најатрак-
тивнији локалитет у Србији.

У овој експедицији су учествовали

гости из Америке, Аустралије, Кана-
де, Русије и Србије. Из организације
гемолошке конференције био је при-

сутан и Бранко Дељанин, светски по-
знат и признат експерт у области де-
терминације дијаманата и драгог
камења који живи и ради у Канади и
директор ЦГЛ (Канадске гемолошке
лабораторије).

Иначе, гемолошка конференција
се организује како би окупила струч-
њаке из целог света и посредством

радионица и предавања додатно их
едуковала да лакше и практични-
је примене знања у препознавању
драгог камења, процени вредно-
сти и слично. Постконференцијске
активности, као што је била посета
највећој планини у срцу Шумадије,
подразумевају одлазак учесника на
вишедневно путовање, где се упозна-

ју с одређеним регионима и држава-
ма из окружења, њиховом културом
и историјом, али и са интересантним
местима, попут геолошких феноме-
на, рудника, копова и локалних ко-

лекционара минерала.

Неки су пронађене кристале кварца понели за успомену

O
va

j d
ok

um
en

t j
e 

sa
m

o 
za

 in
te

rn
u 

up
ot

re
bu

. R
ed

is
tri

bu
ci

ja
 i 

ko
pi

ra
nj

e 
ni

je
 d

oz
vo

lje
no

 b
ez

 s
ag

la
sn

os
ti 

vl
as

ni
ka

 a
ut

or
sk

ih
 p

ra
va

!
Politika 04.09.2022 

nedeljaDržava: Srbija

Doseg: 148.168

Strana: 8

Površina: 260 cm2 1 / 1


