KULTURI ZAGOTOVITI RAST IN RAZVOJ
I. OCENA STANJA
Kultura je temelj nacionalne zavesti in istovetnosti, zato ji mora drž

program za kultu
-2008.
Gmotno stanje v kulturi se je z

ž

rasti in razvoja ni spodbujala dovolj.
Eden od pokazateljev, ki kaže na to, je polož
tistih, ki jim drž
2000 ustvarjalcev, ki so imeli svobodni status pred desetimi leti, je drž
-tim, v letu 2016 je vpisanih v razvid okoli
2600 svobodnih ustvarjalcev, drž
»
ž
»
ž
jim drž

kulturnikom, ki ne zmorejo v polni meri vzdrž
položaj med kulturniki pred leti sprejet poniž
kulturni žepnini. Omenjeni polož
žaj v kulturi na sploh, na drugi strani pa
dobivamo z omenjenimi ukrep
žavne revež

Drug tak pokazatelj
sredstev za kulturo v drž
ž
»
do

ž

iz drž
iz drž

ž
ž
v letu 2018 je predviden porast sredstev za kulturo le za 0,01%, to je skupno
1,64% drž
žavni
8.846 milijonov EUR, kar je približ
kot jih je
bilo leta 2008, se jasno kaž
desetih (!!!) letih, to je od leta 2008 do 2018, delež za kulturo v drž
unu ni dosegel nekdanje vsote, ki je kulturi zagotavljala obetavno rast in
razvoj.

II. PROGRAM ZA PRIHODNOST
Cilj in prioritete kulturne politike
C

ž
ž

, kar
Mednarodni pakt o gospodarskih, socialnih

in kulturnih pravicah.

Prioritete kulturne politike so:
 ustvariti razmer za to, da vsakdo po svoji presoji lahko sodeluje v
kulturnih dejavnostih ali ima dostop do
;
 spodbujati iskanja
dajanje priznanj tistim
kulture,
ž
;
 skupaj z drugimi dejavniki delovati tako, da se kulturne vrednote in
uveljavljajo
ž
Ob morebitnem nastopu nove vlade bo moral delež
ž
kulturne politike, ki bo ostala zavezana usmeritvam in napotilom Nacionalnega
programa za kulturo, velja izpostaviti, kar smo v preteklih letih ž

sodelovanje na vsej vertikali od ljudske,
, glasbenih in
ž
pozornost slovenski leposlovni, strokovni in znanstveni knjigi (humanis
ž

ž
bit.

ž

Ker se prav v knjigi najbolj odraž
pogleda na svet in zavesti o nas samih, mora drž
dostopnost ter zniž

eno
žave, ker praviloma

le drž
ih kreativno nadgradilo.

ž

njeni
obogatitvi. Ministrstvo danes ni primerno organizirano, da bi bilo kos nalogam,
ki jih nalaga sodobno razumevanje naravne in
ž

njenih nalog v zadnjih letih ni bila mož
Ž
5.642.000 EUR v letu 2008), med tem ko so v zadnjih letih 2014 do 2017
sredstva sicer
ž
sež
ževanje,
gospodarstvo).
Tu bo potrebno:
a) z omenjenimi ministrstvi vzpostaviti
žil
konkretne materialne odgovornosti pri izvedbi skupnih projektov;

b) premisliti mož
moral postati, glede na sedanjo premajhno izrabo kulturnih in naravnih
potencialov, pomembna gospodarska panoga;
c) premisliti možnost združitve nacionalnih muzejev po z
Madž
nacionalnih, ki so dejansko v zelo nezavidljivem položaju (na primer
Prirodoslovni muzej
ž
ž
delovanje nacionalnih muzejskih institucij, za predstavitev njihovih nacionalno
pomembnih zbirk, s tem v zvezi pa je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske,
strokovne in raziskovalne pogoje. V tem kontekstu morata dobiti s strani MK
absolutno prednost v naslednjem obdobju prav Prirodoslovni in Narodni muz
ž
ž
ž
ž
nenazadnje, z z ž

povsod po svetu prispeva h kulturnemu razcvetu.
ž
v ponovno uporabo ali obogatitev
ali v kulturno infrastrukturo. Pozornost bo potrebno usmeriti tudi v to, da
gospodarstvo

to niso, kot je opisano ž
samozaposlenih in hkrati potiskanja samozaposlenih na druž

» žavne revež
kulturi. Tudi zato velja premisliti mož

novega zakona, p

in zasebnim
,
žu sofinancirala država. Drž

bo med drugim izoblikovanje kriterijev za pridobitev statusa samozaposlenega
v kulturi ali zasebnega zavoda, ki deluje v javnem interesu. Zdaj so kriteriji za
pridobitev statusa in pridobitev pravic, ki iz statusa izhaja
pogosto poljubnost pri pridobitvi tega statusa. Med naloge zadruge bi seveda
sodilo tudi posredovanje med
kot ponudniki storitev in
iki
storitev. Delo
bi bilo delež
dejavnostih svojo vrednost (cenike,
tarife), enotno delovanje navzven, poleg tega bi zadruga opravljala za
tudi
vse administrativne storitve.
bi preko zadruge ž
svoje pravice.
ž

žb kot tudi razstavnin so pomembne pri urejanju
polož
in mobilnost umetnikov. Ob

ž

žb na

povsem nedvoumno ugotovim

ž

a v letih od 2004 do
2008 dož
ževana
predvsem s prispevki drž
;
ži; ali pa
ob nedavni
;
»

ž

Oblikovati bo potrebno možnost, da dobijo zainteresirani državljani korektne
informacije o dogajanju doma in v svetu.
Glede investicij bo potrebno ož

– soudelež
žavi se je
zgradilo celo vrsto kulturne infrastrukture, hkrati pa je b

ponujeno mož

prioritete pa velja posebej izpostaviti gradnjo depojev za Arhiv Republike
Slovenije, novogradnjo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, obnovo oziroma
novogradnjo ljubljanske Drame ter obnovo Narodnega muzeja Slovenije.
;

;

dopolniti Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
reba
izkoristiti prilož
doslej uspela z uvrstitvijo Bolnice Franje (po
h poplavah obnovljena v
letih 2007 do 2010) in Spominske cerkve na Javorci (obnovljena med 2004 in
2005) na ta seznam.
ž
povezovanje. Zdra

evropskih narodov v letu

ž
narodne (samo)zavesti in h
ž
podlagi idej o svobodi in enakopravnosti – a
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