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Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб
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ЕВРОПСКИ ИСКУСТВА ЗА РАЗВОЈ НА КРЕАТИВНИТЕ
ИНДУСТРИИ ВО СКОПЈЕ

Искуствата два дена ги пренесуваат експерти од Британија, Малта,
Словенија, Естонија и Македонија

Катерина Богоева 

Дека и Македонија како и голем број мали земји во светот може да биде

успешна во развојот на креативните индустрии, од денеска со презентирани

компаративни примери и потврдени сознанија пред голем број присутни

заинтересирани преставници на домашни невладини организации и

институции, во Музејот на македонската борба на форум покажуваат

експерти од Велика Британија, Малта, Словенија и од Естонија. Форумот се

одржува и денеска под наслов „Искуства од европските земји во развојот на

креативните индустрии“, а го организира Министерството за култура во

партнерство со Британскиот совет. 

За искуствата од Велика Британија, која години наназад се смета за лидер

во креативните индустрии, вчера говореше Џон Њубигин, претседавач од

организацијата „Креативна Англија“, кој работи како стратегиски консултант

за креативни индустрии и како новинар. Искуствата од Малта ги пренесе

Ентони Атард, ЕУ проектен координатор на Центарот за креативност „Св.

Џејмс Кавалир“, а говореа и Рагнар Сил, претседавач на Експертската група

за културни и креативни индустрии при Европската унија и потсекретар за

уметност во Министерството за култура на Естонија како и Тина Пездрич

Нограшек од Регионалната агенција за развој на Љубљана. За состојбата на

полето на креативните индустрии говореше Билјана Прентоска од

македонското Министерството за култура. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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МАРКЕТИНГ

Денеска, во истиот простор поделени во работни групи, странските експерти

ќе ги споделуваат своите практични и теоретски искуства со локалните

претставници од културниот и деловниот сектор во Македонија со цел да

овозможат согледување на начините како креативните индустрии кои се се'

популарни и претставуваат значаен фактор за економски развој во државите

во светот, да станат се' повидливи и да придонесуваат и за вработување на

се' поголем број луѓе во земјава, да станат дел од економските и културните

стратегии за развој. Експертот од „Креативна Англија“ Џон Њубигин вчера

говорејќи за начините на кои работи тој и неговиот тим во реализирање на

проектите, меѓу другото потенцираше дека во својот корен креативните

индустрии мора да ја имаат уметноста, но вклучуваат се' понови и понови

технологии. Практичното искуство, рече тој, му говори дека малите земји

можат многу да направат со развој на креативните индустрии. „Не се толку

важни парите колку што е важно да се направи успешна интеракција меѓу

сите чинители во процесот, меѓу креативците, бизнисот, локалните и

државните власти, универзитетите во местата каде што се дејствува. Тој на

мошне илустративен начин ги запозна присутните како со помош на

креативните индустрии со користење и на дигиталната технологија,

„оживеале“ една библиотека во Бирминген, како една запуштена зграда ја

претвориле во центар за мали телевизиски и филмски студија, но и како

млади креативни луѓе со нивна поддршка почнале да прават видеоигри кои

се користат кај луѓе болни од деменција, а во процесот бил вклучен и

здравствениот сектор. Минатата година во Скопје Британскиот совет го

потпиша Меморандумот за афирмација и развој на креативните индустрии,

инициран од Министерството за култура, со што и ја почна својата мисија за

поддршка на развојот на креативната индустрија во Македонија.

Статијата е прочитана 1102 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Седум приказни“, прв албум на тапанарот Гоце Стефковски

Почнува 6. Фестивал на француски филм

Неделна кинопрограма

Македонската филхармонија гостува во Прилеп

„Штипско културно лето“

„Врати“ на Де Ангелис на Фестивал во Индија

Со концерт на Раде Шербеџија вечерва стартува „Битфест“

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

        

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