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СИРОВО БОРОВО 

Почетком текуће године је у издању Машинског факултета Универ-
зитета у Нишу и „Прометеја“ из Новог Сада, у оквиру библиотеке Погра-
ничје, изашла из штампе шеста књига ове едиције под насловом Сирово Бо-
рово, социолошка генеза прешевског Цакановца, аутора Драгољуба Б. Ђор-
ђевића, Славољуба Узуновића и Владана Петровића. Монографија је при-
премљена у склопу пројекта Одрживост идентитета Срба и националних 
мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије, који фи-
нансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, као монографија од националног значаја. 

Ова научна студија представља резултат темељног четворогодишњег 
теренског социолошко - eтнолошког истраживања спроведеног од 2011. до 
2014. године. У два дела књиге, кроз 11 поглавља, на 203 стране аутори 
приказују свакодневни лични и друштвени живот, економско стање, ниво 
образовања, културу, верске и фолклорне обичаје, потребе, жеље и амби-
ције становника малог прешевског села Цакановац, као и стање комуналне 
инфраструктуре, комуникација, државних и локалних институција (школа, 
амбуланта, месна заједница). Село је етнички чисто српско, те у том кон-
тексту изузетно важан сегмент истраживања представљају међунационални 
односи са Албанцима и Ромима. 

Студија се примарно заснива на интервјуима са мештанима, а поткреп-
љена је резултатима свих ранијих истраживања научника истих и сродних 
друштвених наука, демографским подацима, архивском грађом и другим 
историјским изворима и са 86 фотографија које су снимили сами аутори. 

Пажљивим одабиром саговорника за дубинске интервјуе, најрепре-
зентативнијих представника свих друштвених слојева: чланова најбогатијег 
и најугледнијег домаћинства, локалног љубитеља чашице и политичког ак-
тивисте скромног образовања, доктора наука и коаутора књиге пореклом из 
Цакановца, сеоске учитељице, те најсиромашније житељке која живи без 
пензије и социјалне помоћи, аутори кроз социјалне валере сликају село и 
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његове житеље. Ништа мање значајни и занимљиви нису ни разговори са 
другим становницима села који су ауторима пружили информације о фол-
клорним обичајима сировари и лазарице, везаним за празновање Нове годи-
не и црквеног празника Лазареве суботе, као и о начину прослављања дру-
гих црквених празника, затим културном и спортском животу, надимцима, 
гробљу, стању комуналне инфраструктуре и свему другом што су сматрали 
важним за живот у њему. 

Резултат истраживања садржан унутар корица књиге представља 
непроцењиво вредно штиво, не само за социологе и етнологе него и за исто-
ричаре, демографе, економисте, политикологе и посебно политичаре, како 
локалне, тако и оне на републичком нивоу, којима може послужити као не-
погрешив путоказ у ком правцу треба да иду економска политика и реги-
онални развој пограничних подручја, уколико желе да тамо задрже ста-
новништво, а те крајеве у саставу Србије. Ако потоње то уопште занима. 


