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Министар културе у Краљеву
Министар културе и информисања Владан Вукосављевић посетио је град
Краљево. Том приликом, министар се састао са градоначелником града Краљева
др Предрагом Терзићем и обишао установе културе.
Састанку са градоначелником и његовим сарадницима, помоћником и
чланицом Градског већа за културу Сретеном Јовановићем и Горданом Стојковић,
присуствовали су и директори установа културе чији је оснивач град Краљево –
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног музеја, Историјског архива,
Краљевачког позоришта, Завода за заштиту споменика културе, Културног центра
„Рибница“, Дома културе „Ушће“, Туристичке организације Краљева.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је пожелео
добродошлицу министру и његовим сарадницима – помоћници министра Ивани
Дедић и Браниславу Маричићу, саветнику за односе са медијима.
Између осталог, на састанку је било речи о статусу установа културе у граду
Краљеву, о средствима која град издваја за установе културе, а која износе више
од 200.000.000 динара. Како је истакао градоначелник, то је око шест одсто буџета
града Краљева, што нас, сматра, по том параметру сврстава међу прве у
Републици.
„Разговарали смо и о проблемима које краљевачке установе културе имају у
свом раду. Имамо проблеме у Краљевачком позоришту, проблем у вези са
зградом Историјског архива, који је, са седиштем у Краљеву, задужен за област
Рашке и Врњачке Бање, а поред тога бринемо и о архивској грађи са Косова и
Метохије“, рекао је градоначелник.
Он је са министром културе и информисања разговарао и о пројекту са
којим је град Краљево прошле године учествовао на конкурсу „Градови у фокусу“,
али није прошао. Градоначелник је изразио наду да ће ове године и град
Краљево, ако пројекат буде задовољио стандарде и критеријуме, добити
одређена средставa за реализацију програма.
Према речима министра, на конкурс „Градови у фокусу“, који је окончан,
пристигло је око 50 пријава. Издвојено је око 150 милиона динара, а пристигли су
веома занимљиви пројекти.
„Локалне самоуправе су приступиле веома озбиљно конкурсу, послали су
квалитетне пројекте. Новца нема за све, али конкурс ће бити и наредних година.
Комисија ће се стручно и објективно позабавити сваким пројектом који је стигао, а
резултати се очекују за око месец дана“, рекао је Вукосављевић.
Министар културе и информисања Владан Вукосављевић је приликом
посете нашем граду изјавио да је у плану да до јуна ове године јавности буде
представљена нова медијска стратегија, у којој ће бити предложена решења која
ће ићи у прилог отклањању свих ствари које нису ваљале, а за које је пракса
показала да могу да се побољшају.
Министар је изјавио да Министарство охрабрује локалне самоуправе да
расписују конкурсе за суфинансирање локалних медија и одвајају одговарајућа
средства за њих.

„Верујем да ћемо доношењем нове стратегије наћи механизме да локалне
самоуправе буду додатно обавезане да се у роковима и са максимално средстава
појављују на конкурсима за суфинансирање медија“, рекао је Вукосављевић.
Између осталог, министар је рекао да је Министарство упознато са
проблемима са којима се, рецимо, суочава Краљевачко позориште.
„Мислим да је локална самоуправа спретно и ефикасно реаговала у датим
околностима, средствима која је могла да обезбеди, што се показало као врло
добра реакција, за похвалу. Ми ћемо настојати да додатним средствима
охрабримо реновирање и све друго што треба да се уради у вези са позориштем у
Краљеву. Краљевачко позориште има дугачку традицију и важно је. Учинићемо
све што можемо да будемо на страни те установе културе“, поручио је министар.
Министарство, како је изјавио министар, охрабрује квалитетне медијске
садржаје, културу говора у медијима, обесхрабрује сваки вид говора мржње,
скаредног изражавања и сваки вид злоупотребе политике у медијске сврхе.
Охрабрује атмосферу културе јавног говора у медијима и долично пшонашање, а
свесно је и да није све идеално.
Буџет Министарства за целу годину, према речима министра, увећан је у
односу на раније године и износи 2.370.000.000 динара, што је око 0,68 одсто
укупног буџета Републике.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је изразио задовољство
састанком са министром и његовим сарадницима.
„Веома сам задовољан што је министар културе разумео проблеме са
којима се суочавамо и што је, поред осталог, разговарао о оним питањима која се
не тичу периода у коме траје мандат градоначелника и мандат министра, већ што
жели да сачини стратегију која би трајала знатно дуже од мандата било ког
министра или било које владајуће коалиције. Надам се да ћемо у будућности
имати стратегију културе коју ће подржати различита удружења, стручњаци у
области културе, а да ћемо у будућности формирати такве облике стратегијских
документа и у другим областима јавног живота“, изјавио је др Предраг Терзић.

