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ЗАД БУГАРИЈА И РОМАНИЈА ДОЦНИМЕ 10-20 ГОДИНИ

Експертите за културна политика велат дека регионот изгуби многу време

Катерина Богоева

„Поранешните југословенски земји во однос на развојот на локалната

културна политика денеска се наоѓаат на нивото на Романија и Бугарија во

2000 година, но ние сме во 2010 година! Имаме изгубено 10, дури 20

години од развојот, а имавме многу добри стартни позиции. Не може

воопшто да се спореди стартната позиција на Скопје, Белград, во однос на

Софија, на Пловдив и другите градови. Мислам дека изгубивме многу време,

но добро е што нашите градови имаат и општини, а тоа е крупен напредок.

Голем проблем во целиот наш регион е што многу често, некој стратешки

план и идеја започнат од една политичка управа, се менува со следните

избори. Тоа во Источна Европа се случува исклучително ретко“ - рече

неодамна во Скопје, професорката по културна политика и културен

менаџмент на Универзитетот на уметности во Белград, Милена Драгичевиќ -

Шешиќ, во разговорот што го водевме заедно и со нејзиниот колега, проф.

Сањин Драгоевиќ од Загреб. Двајцата беа дел од учесниците на

регионалната конференција „Ре осмислување на локалната културна

политика:нов идентитет и нова парадигма“ 

„Мислам дека Србија и Македонија се лидери во регионот по вложување во

имагинарни работи. Пример за тоа во Белград е кулата на Авала која веќе

нема никаква комуникациска функција. Никому не му служи, освен на

српскиот инает за докажување дека и покрај се, „ние можеме“. А во градот

на пример, не се градат доволно брзо мостови што ни се потребни. Во

Македонија гледам се подигаат споменици, нема колективна

идентификација, а се работи на нова, со Филип, со Александар и т.н. Ако го

погледнеме количеството енергија што се вложува во сето тоа, сигурно е

дека од светот се разликуваме по нашата неснаодливост да бидеме

прагматични, реални. Не вложуваме во нови работни места, туку во нашите

соништа, во некоја слика за нас самите“ - посочи меѓудругото таа. Со
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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нејзината констатација за изгубеното време се сложи и Драгојевиќ, со кого

многу често заедно настапуваат на различни собири за културната политика.

Без разлика дали се организирани од државните институции или пак од

невладините организации.

„Во Хрватска навистина во многу елементи доцниме, иако сме вклучени во

соработка од европски тип. Сепак радува што секогаш има агилни поединци

кои успеваат да се поврзат со меѓународните институции. Интересно за

регионот е дека градовите се многу витални, дека постои одреден облик на

меѓусебен натпревар, па во таа смисла има и одреден тип културни настани.

Поголемите градови сега мораат да се поврзуваат со регионот, а тоа е

приоритет и на Министерството на култура на Хрватска. Сепак, споредена со

периодот пред распадот на поранешна Југославија, соработката сеуште

заостанува.Така да ситуацијата со меѓусебните контакти сега зависи

првенствено од импулсите и потенцијалите на самите средини, а

меѓународните фондови се помалку се расположени за финансирање“. 

Професорот по социологија на културата и социологија на мас

комуникациите на Факултетот за политички науки во Загреб, напомена и

дека локалните власти во Хрватска денес се свесни дека мораат стратешки

да ја планираат културата и културната политика на локално ниво.

„Се разбира, во нашиот контекст Загреб се издвојува по својата големина,

богатство, со пари за културата. Често се говори дека нема вистинска

културна политика, но таа е повеќе имплицитна отколку експлицитна, повеќе

може да се извлече од различните документи и од добрите практики. Загреб

е многу специфичен бидејќи е силен по културниот активизам, во одбрана

на јавниот простор во градот и негово штитење како простор за живот на

сите сограѓани. Силни се акциите од типот „Право на град“, „Зелена акција“,

каде граѓаните протестираат ако се кршат одредени елементарни права на

полето на културата. Град со детално развиена културна политика, од средно

развиените типови на градови е Вараждин, а во последно време и Риека,

каде се шири и јакне Универзитетот, а непрофитните организации заземаат

свои места.Битни за локалната културна политика се и Осиек и Сплит, а од

жупаниите се издвојува Истарската која има стратешки план за развој на

културата. Но ситуацијата не е добра во малите општини. Таму културната

политика не е доволно транспарентна, многу од нив немаат ниту документи,

ни добро разработена културна политика, ни финансиски средства“. 

Како слична, ја опиша Драгичевиќ - Шешиќ ситуацијата во Србија,

потенцирајќи дека Белград се издвојува по се, од амбиции до можности. 

„Тој сега и конкурира да биде културна престолнина на Европа 2020, а тоа ја

покажува желбата на градската управа да ја интегрира културата и таа да

биде стожер на стратешки развој и да препознае дека културата и

креативниот потенцијал на луѓето се основен ресурс на градот. Другото ниво

се градовите Ниш, Крагуевац и други, кои на различен начин ја водат таа

политика. Во Ниш неодамна имаше голем меѓународен собир на кој градот

сакаше да ги постави темелите на својот идентитет, бидејќи од град на

електроника, стана постиндустриски, мртов град. Почна да размислува кои

се неговите можни идентитети, дали е тоа Фестивалот на глумците или

можеби римскиот град Медијана.Третото ниво на културните политики на

општините како и во Хрватска е најнеразвиено. Тие имаат добар изговор

дека немаат средства, дека многу од парите се одливаат кон центарот, дека

имаат премногу обврски од јавните давачки , но да бидеме реални, што

помалку општини, повеќе администрација во нив! Четврто ниво се градските

општини, кои делуваат на територија на големите градови, а имаат

релативно лимитирана автономија. Разликите во нивоата зависат од

политичките опции и од кадрите што во одредена локална заедница ги

имаат политичките партии. За жал, вложувањето во културата и културната

политика се' уште во голема мера е волунтаристичка работа“, рече,

укажувајќи дека најголем простор за вистинско водење на културна

политика имаат двајца актери (од кои ниту еден не е власт):јавните

институции на културата и невладините организации. Особено во градовите

Белград и Нови Сад. 

„Но во другите делови на Србија, невладиниот сектор нема шанси да се

развива. И да се развива, многу брзо е задушен од недостиг на системски

можности на финансирање, доколку не го поминал нивото да може веќе да

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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смета на помошта од европските актери.„Право на град“ во Загреб истрајува

бидејќи го водат организации што постојат повеќе години и активисти кои

имаат и соодветни квалификации, значи респект и во локалната и

меѓународната јавност“.

Двајцата експерти кои се познати и по објавени книги и публикации, велат

дека во Србија и во Хрватска големите фирми сакаат да вложуваат во

културата. „Институција што профитираше од финансиски вложувања е

Музејот за уметност и занаети во Загреб кој организираше голем број на

изложби со помош на спонзорства“, потенцираше Сањин Драгоевиќ.

„Спонзорите, вели тој, главно се заинтересирани за големи проекти и големи

јавни установи.„Од банките специфична е Загребска банка, која секоја

година организира натпревар за финансирање на проекти од културата, но

кога станува збор за индивидуални уметници и др, спонзорската политика

не е толку активна. Ретко пак која странска фирма има таква политика, тоа е

во зародиш“.

Статијата е прочитана 2267 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Тони Михајловски избран за најдобар актер на фестивалот во Крагуевац

Легенда за „Ролингстоунси“ и остатокот од светот

Поезија на Влада Урошевиќ објавена во Мадрид

Награда за Матеја Матевски во Словачка

Oмар Соса за старт на Џез-фестивалот

КОМЕНТАРИ

Бегемот, 21.10.2010 12:05:51
Не знам за Романија, но не ми е јасно како е можно да се споредуваат со Бугарија? Па зарем не
гледаат каква национална катастрофа се случува таму моментално со уметностите? Толку лошо за
бугарската уметност не било ниту на преминот од комунизам во демократија.

Кликнете за оценка:    27  |    18

rock, 21.10.2010 16:23:26
vo bugaria vo poslednite dve tri godini bea Maddona, Metallica, Slayer, Antrax, Megadeath, Thin Lizzy,
Alice in Chains, Manowar, Deep Purple, Uriah Heep, Elton John, Enrique Iglesias, Iron Maiden,
Helloween, Ramstein... a sega doagat Scorpions i WASP a vo skopie koi doide...?

Кликнете за оценка:    26  |    25

Do rock, 21.10.2010 22:50:08
AC/DC si propustil.

Кликнете за оценка:    21  |    24

ROCCO SIFREDI, 22.10.2010 11:07:40
Секој да си гледа во сопствениот двор. Македонија е доста далеку во секаков културолошки поглед
од Бугарија. Не случајно и во евро-интеграциите сме веќе во пакет со Република Косово. Таму сме
застанати. А не! Во Косово летово гостуваше Snoop Doggy Dog...

Кликнете за оценка:    32  |    45

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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