MINISTAR KULTURE
U POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD

Dana 16.06.2015. godine u prvoj radnoj posjeti Opštini Danilovgrad boravio je ministar kulture Pavle Goranović,
sekretarka ministarstva Nataša
Gazivoda, direktorica Uprave
za zaštitu kulturnih dobara
Anastazija Miranović, generalna direktorka Direktorata za
kulturno-umjetničko stvaralaštvo Dragica Milić sa saradnicima. Ministar se susreo sa
predsjednikom Opštine Danilovgrad Branislavom Đuranovićem, a sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine
opštine Danilovgrad dr Miodrag Đurović i potpredsjednik Opštine Danilovgrad Zoran Bošković,
sa saradnicima.
Predsjednik Opštine Danilovgrad je upoznao prisutne sa raspoloživim kulturnim
resursima, odnosno arheološkim, speleološkim nalazištima na teritoriji opštine, kao i kulturnoistorijskim spomenicima i vjerskim objektima. Osvrnuo se i na institucionalne resurse, odnosno
JU Centar za kulturu i JU Umjetnička kolonija, koji su već prepoznatljivi po svojim
programskim aktivnostima, kao što su brojne književne večeri, izložbe, pozorišne predstave,
zatim savremena crnogorska skulptura, internacionalni vajarski simpozijum, koji tradicionalno
okuplja umjetnike iz Crne Gore, Evrope i svijeta, uz poseban osvrt na dobru saradnju sa
Maticom crnogorskom-ogranak Danilovgrad. Riječi je bilo i o prvom Festivalu ekološkog filma
koji će se ove godine održati u Danilovgradu u periodu od 25-27. juna, koji je između ostalog
podržalo i Ministarstvo kulture. Takođe, govorilo se i o manifestacijama i festivalima koji se
održavaju tradicionalno tokom godine, sa posebnim osvrtom na međunarodni festival folklora,
koji okuplja ansamble iz zemlje, okruženja i šire, zatim Katunske sportske igre, Rijekom Zetom,
Spuško ljeto i koje na svojevrstan način čine kulturni život sadržajnijim i bogatijim. Podsjetio je
da u opštini postoje dva veoma aktivna folklorna društva ,,Oro,, i ,,Danilovgrad”, kao i
nagrađivani plesni klub ,,Matriks”. Govorilo se i o sportskim sadržajima, velikom broju mladih
ljudi koji se bave sportom, uz naglasak na fudbalski klub „Iskra“ i uspjeh ostvaren ulaskom u I
ligu. Govoreći o projektima koji su realizovani i koji se trenutno realizuju u Opštini, posebno se
osvrnuo na IPA projekat koji se implementira u Centru za kulturu, a koji podrazumijeva
ugradnju savremenog sistema grijanja i hlađenja korišćenjem geotermalne energije putem
toplotnih pumpi, vrijednosti 221.000 €, od čega je grant EU 187.000 €. Predsjednik Opštine je
istakao da je formiran i opštinski Savjet za kulturu koji broji 12 članova, te da su u toku
aktivnosti na izradi Programa razvoja kulture u opštini Danilovgrad.

Ministar kulture Pavle Goranović je istakao zadovoljstvo aktivnostima koje Opština
sprovodi u oblasti kulture, te da ministarstvo cijeni kulturni potencijal opštine, kao i kulturne
potrebe grada. Takođe, ukazao je i na značaj formiranog opštinskog Savjeta za kulturu, kao i
izrade Programa razvoja kulture u opštini Danilovgrad, koji će u značajnom doprinijeti
unapređenju kulturnih sadržaja. Ministar je najavio početak aktivnosti na sanaciji spomenika
Palim borcima na Trgu 9. decembar, te da će i u narednom periodu biti aktivnosti usmjerenih na
očuvanje kulturne baštine. Ministar se pohvalno izrazio o aktivnostima JU Centar za kulturu i JU
Umjetnička kolonija, uz poseban osvrt na prepoznatljivost umjetničkog stvaralaštva Umjetničke
kolonije i značaj tradicionalnog internacionalnog vajarskog simpozijuma.
Ukazao je da je sastanak bio i prilika da ministarstvo potvrdi već prepoznatljivu
posvećenost i odnos Opštine Danilovgrad prema unapređenju kulture, što se posebno ističe kroz
značajna ulaganja u brojne kulturne programe, odnosno sadržaje, ali i kroz podršku koju lokalna
uprava pruža subjektima koji djeluju u oblasti kulture. Ministar se posebno osvrnuo na ulaganja
koja se realizuju u Centru za kulturu, i pohvalio aktivnosti usmjerene na osavremenjivanju
kulturne ponude opštine. Istakao je da će se i u narednom periodu nastaviti dobra saradnja, uz
snažnu podršku ministarstva na realizaciji kulturnih aktivnosti, koje na pravi način promovišu
opštinu Danilovgrad već prepoznatu, kako na državnom tako i na međunarodnom nivou, u
oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.
Nakon sastanka uslijedila je posjeta Umjetničkoj koloniji, a obiđeni su i radovi koji se
trenutno izvode u Centru za kulturu Danilovgrad.

