Извештај о Петнаестој седници Националног савета за културу
У среду, 6. фебруара 2013. године у згради Министарства културе и информисања
одржана је Петнаеста редовна седница Националног савета за културу. Седници су, на
позив председника Савета, присуствовали државни секретар у Министарству културе и
информисања Мирослав Тасић и академик Иван Јевтић, председник Комисије за
стицање и одузимање статуса установе културе од националног значаја.
Председник Комисије за стицање и одузимање статуса установе културе од
националног значаја информисао је чланове Савета о раду и резултатима Комисије и,
на захтев појединих чланова Савета, образложио одлуке које је Комисија донела. Након
краће расправе Савет је донео одлуку да своје мишљење о кандидатима за статус
установе културе од националног значаја изнесе након детаљног упознавања с
материјалом који су кандидати доставили уз пријаву на јавни позив.
Савет је донео одлуку да прихвати предлог Градског савета за културу о одржавању
заједничке седнице Савета и Градског савета за културу. Седница ће бити одржана 20.
фебруара 2013. године у седишту Савета.
У оквиру расправе о Стратегији развоја културе чланови Савета су изнели утиске о
првом делу новог радног текста Стратегије, који им је достављен након Четрнаесте
редовне седнице. Савет је одлучио да се део стенограма с Петнаесте редовне седнице
који садржи примедбе чланова Савета на први део радног текста Стратегије достави
доктору Зорану Аврамовићу, коме је Министарство поверило задатак да сачини радну
верзију целовитог текста Стратегије. Савет је, поред тога, одлучио да предложи
Министарству да достави Зорану Аврамовићу анализе и закључке које је Савет у виду
предлога слао Министарству током 2012. године.
На предлог члана Савета Мира Вуксановића, Савет је једногласно подржао
иницијативу САНУ и Матице српске да се 2013. године обележи двестота годишњица
од рођења Петра Петровића Његоша. Савет је одлучио да упути Министарству предлог
да се што пре, при Влади, оформи почасни Одбор за обележавање овог јубилеја. Поред
тога, Савет је одлучио да предложи Министарству да унесе овај датум у календар
обележавања значајних догађаја.

