Извештај о Четрнаестој седници Националног савета за културу
У среду, 9. јануара 2013. године у згради Министарства културе и информисања
одржана је Четрнаеста редовна седница Националног савета за културу. Седници су, на
позив председника Савета, присуствовали државни секретар у Министарству културе и
информисања Мирослав Тасић и Славица Трифуновић, помоћник министра за
међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте.
Помоћник министра за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте Славица
Трифуновић исцрпно је информисала чланове Савета о државном програму прославе
поводом 1700. годишњице Миланског едикта и позвала их да својим сугестијама
допринесу обогаћивању ове значајне свечаности. Поједини чланови Савета изнели су
озбиљне примедбе на неке од елемената прославе и понудили низ предлога чија би
примена знатно побољшала квалитет програма. Славица Трифуновић је објаснила да је
одбор за организацију прославе имао врло мало времена да припреми свечаност и
најавила да ће све примедбе и предлози које је Савет изнео бити размотрени и, уколико
се то покаже као могуће, примедбе ће бити уважене, а поједини предлози и прихваћени.
Савет је једногласно прихватио предлог председника Савета Душка Паунковића да
Весна Ињац Малбаша, након истека једногодишњег мандата, настави да обавља
дужност заменика председника Савета.
Савет је на Четрнаестој седници усвојио информацију члана Савета Милице Тодоровић
о моделима културне политике и донео одлуку да се расправа о овој теми настави на
наредним седницама Савета – до усвајања адекватног модела.
На седници је усвојена одлука о томе да се Министарству упути предлог о формирању
радне групе која би израдила нацрт закона о изменама и допунама закона о култури.
Радну групу би чинили представници Савета, представници Министарства, које би
именовао министар, и правници из Министарства. За представнике Савета у радној
групи изабрани су Весна Ињац Малбаша, Жарко Драгојевић и Душко Паунковић.
Председник Савета је предложио да Министарство у радну групу делегира правнике
Татјану Бојић Јурић и Владимира Недељковића.
У оквиру расправе о Стратегији развоја културе чланови Савета су изнели утиске о
радном тексту Стратегије, који им је уручен на претходној, Тринаестој седници.
Основне замерке чланова Савета односиле су се на недостатак чврсте структуре
документа, на велику неуједначеност између његових саставних делова и на
застарелост појединих анализа. Закључено је да би други и трећи део радног текста
могли бити употребљиви уз незнатне корекције, док би први део морао да претрпи
велике измене, а неки његови сегменти би морали бити написани поново. Државни
секретар Мирослав Тасић обавестио је чланове Савета да је у међувремену
Министарство поверило доктору Зорану Аврамовићу да сачини скраћену радну верзију
Стратегије, која ће бити достављена члановима Савета у најскорије време. Савет је
одлучио да се расправа о Стратегији настави на следећој седници, након што се
чланови Савета упознају са скраћеном верзијом Стратегије.

Државни секретар Мирослав Тасић је обавестио чланове Савета о томе да је формирана
Комисија за доделу статуса установе културе од националног значаја и да би Савет на
следећој, Петнаестој седници могао почети поступак давања мишљења за статус
установе културе од националног значаја.
На предлог члана Савета Исидоре Жебељан, Савет је једногласно подржао одлуку
САНУ да се 2014. године обележи стогодишњица смрти Стевана Мокрањца, једног од
највећих српских композитора, оца српске класичне музике. Због значаја овог јубилеја,
који је САНУ пријавила на конкурс УНЕСКО-а за обележавање значајних годишњица
светске културне баштине, Савет је одлучио да упути Министарству предлог да се што
пре, при Влади, оформи Одбор за организацију ове манифестације, који ће блиско
сарађивати с Националним саветом за културу.

