
„Јадро“ промовира нов модел  

на културна институција

Нов модел на културна институција според принципот на јавно-цивилно партнерство ќе се отвори наскоро во
соработка со општината Центар и асоцијацијата на независната културна сцена „Јадро“. Оваа асоцијација ја
почна иницијатива за формирање ваква установа на локацијата на урбаната заедница „Дане Крапчев“ во срцето
на Дебар Маало. 

Како и во повеќето скопски населби и во овој дел од градот, освен станбени згради, продавници и
обложувачници нема друга содржина. 

- Градоначалникот на општината Центар имаше волја да ја согледа општествената оправданост за ваков
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Културните институции главно се голем товар за буџетот на државата со многу вработени.
Тука буџетскиот товар ќе биде споделен меѓу „Јадро“ и општината Центар. Општината ќе
понуди инфраструктурна поддршка - простор и ќе покрива дел од вработувањата. А
програмската поддршка и сѐ преостанато ќе ги обезбеди „Јадро“
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одржлив институционален модел што ќе придонесе за демократизација и на организационо и на содржинско
ниво. Ова ќе биде институција од област на културата според моделите на социокултурните центри. Клучното е
обезбедување управувачки модел што нема да биде под никакво партиско влијание за што сведочиме денес,
кога директорите на културните институции ги избираат партиите. Раководител на ваква институција не може и
не смее да биде од политичка партија - вели претседателката на „Јадро“, Искра Гешоска.  

Во управниот одбор на центарот, кој се очекува да биде отворен наскоро, ќе бидат луѓе од асоцијацијата „Јадро“
и од општината Центар, главно стручни и независни лица. Ќе има специфики и во начинот на финансирање на
институцијата.  
- Културните институции главно се голем товар за буџетот на државата со многу вработени. Овде буџетскиот
товар ќе биде споделен меѓу „Јадро“ и општината Центар. Општината ќе понуди инфраструктурна поддршка -
простор и ќе покрива дел од вработувањата. А програмската поддршка и сѐ преостанато ќе ги обезбеди „Јадро“
како корисник, но и евентуални други корисници - подвлекува Гешоска.  

Појавата на новиот простор ќе биде од големо значење од неколку аспекти бидејќи ќе ја обедини културната
продукција на една мала сцена и со тоа ќе ѝ даде поголема видливост.  
Како што вели Елена Велјановска од „Јадро“, овој простор ќе придонесе и кон креирање нова локална уметничка
продукција, ќе се создаде континуитет во настаните и со тоа ќе се отвори можност за неформална едукација на
нова публика.  

- Подолго време постои дисконтинуитет во работата на независниот културен сектор, поради недостиг од
финансии и на простор за работа. Поради тоа настаните се дисперзираат и се губи контактот со веќе постојната
публика. Што е уште попроблематично, стана невозможно да се изгради однос со нова и помлада публика.
Програмите што ќе се случуваат во оваа институција ќе бидат разнородни: изложби, дискусии, предавања,
кинопроекции, презентации на книги, работилници, и презентирање нови формати на работа во соработка со
локални, но и интернационални автори. Тие во секој случај ќе одговорат на потребите за презентирање поинаков
културен простор што ќе презентира нови форми на работење - подвлекува Велјановска.  

Институцијата ќе биде отворена интерсекторски и подготвена за соработка со сите други асоцијации од
независната културна сцена, но и за асоцијации со друга основна дејност, кои сакаат да изведат некоја
активност со културна содржина. 
- Конечно овој важен и убав дел од градот ќе добие место каде што локалната заедница ќе се здобие и со
поинакви содржини. Важно е локалната заедница да биде анимирана и паралелно со понудата ќе растат и ќе се
артикулираат нејзините културни потреби. Со овој чекор напред во нова институционална матрица ја отвораме и
темата за заедничко јавно добро - вели Гешоска. 

Една од нивните клучните цели на оваа идеја е и децентрализација на културата. 
- Се надеваме дека формирањето на оваа институција ќе придонесе за развивање на културата во многу други
општини и места во земјата. Ова го правиме поради тоа што културата, во нашата земја, неретко е заглавена во
неможностите за соработка меѓу централната и локалната власт и неизнаоѓање начини како во тоа да помогнат
бизнис-заедницата и самите граѓани - вели Рамадан Рамадани од „Јадро“.  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ

Јадро културен центар

КОМЕНТАРИ

Име: 

Е-пошта: 

Наслов на коментарот: 

 Објави анонимно 
(Кога ќе биде објавен коментарот, нема да биде прикажано името)

Внеси коментар

Остави коментар

http://www.novamakedonija.com.mk/NajpopularniTagoviDetails?tittle=%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://www.novamakedonija.com.mk/NajpopularniTagoviDetails?tittle=%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80

