
Влада расписала конкурс за „Звезде гранта“

Пише: Богољуб Дражић
среда, 19 август 2015 09:42

  

Влада наше земље расписала је конкурс за „Звезде гранта“, на који се могу пријавити
сви који су спремни и способни да својим оргиналним делима верно дочарају историјску
борбу коју воде премијер и Влада на путу у будућност у коју верујемо.

  

Влада је овај конкурс, расписан под мотом „Звезда гранта и ти можеш бити“, замислила
као одговор на бројне неоправдане критике којима је, нарочито у последње време,
изложена готово са свих страна у домаћој јавности. Такође, на конкурсу се траже и
одговори на тешке изазове који се налазе пред Владом и нашом земљом, објаснили су
премијер и министри на краћој презентацији услова конкурса.

  

  

„Да нема наших слободних медија у којима можемо сасвим слободно да се одбранимо од
праве поплаве критизерства и неукусних прозивања, без икаквог утемељења у
чињеницама са којима баратамо, сав тај неукус и демагогија којима се служе наши
противници преплавио би и сасвим загадио наш јавни простор. Зато, сви наши јавни
радници који схватају ту нарастајућу опасност заслужују да буду звезде нашег гранта у
транзицији на путу у будућност у коју верујемо. На неки начин, они су већ сада
светионици на том нашем дугом путовању, али желимо да их буде још много више.
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Ја знам да ће сада сви наши противници рећи да је грант који смо издвојили за ове
намене превелики за наше могућности, али рећи ћу им само ово: то је много мање од
цене коју плаћамо због ваше назови критике нашег постојаног рада, којом сте ударили и
на саме темеље наше државе коју ми неуморно градимо из пепела који сте ви иза себе
оставили!“, поручио је премијер, образлажући мотиве за расписивање конкурса.

  

  

Посебна пажња на конкурсу биће поклоњена музичким композицијама, а у жирију који ће
оцењивати пристигле радове, поред министра културе седеће премијер, као
најопеванија личност из наше владе. Место до премијеровог у жирију заузеће министар
одбране, јер су његове заслуге за родни град посебно опеване у композицији чија је
уметничка вредност наглашена поређењем министра са култним јунаком култног филма
„Кум“.
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  „Свакако да је веома угодно када вас пореде са таквим културним јунацима, али јажелим да упутим све наше музичаре да ћемо, пре свега, ценити уметничку вредностњихових песама, јер не желимо да ни мене ни било кога другог, а поготово не премијера,опевавају само због нашег несебичног стваралаштва. То би онда било као да минаграђујемо улизице и којекакве подрепаше, чега се гади сваки нормалан човек,укључујући и мене!“, узвикнуо је министар одбране.  

  Напослетку, али не и на последњем месту, својим певачким умећем и великом љубављупрема микрофону уопште, место у жирију задобио је министар спољних послова. „ Значи,оно што нам пошаљете прво мора да буде певљиво, без обзира јел' естрадна уметностили нешто друго. Важна је само та уметничка жица, ако ме разумете, без обзира дал' јереч о прози или стиховима. Немој само да опет буде најважније дал' сам ја дао певаљкитол'ко и тол'ко стотина евра! Не кажем да то није важно, ал' није најважније, јер сви којиме знају, добро знају да се ја не разбацујем новцем баш тако лако“, одсечно је поручионаш шеф дипломатије, што је наишло на велико одобравање и самог премијера.  

  У делу конкурса који се односи на пројекте из области драмске уметности, жири ћепосебно вредновати сценски покрет и представу за јавност. Премијер каже да је на томелично инсистирао, али не зато што су му то омиљене уметничке дисциплине, већ, како јенагласио, због државничке потребе и моралне обавезе за што снажнијом комуникацијомса грађанством.   Конкурсни пројекти у области дуалног образовања стриктно су ограничени на тему„Оснивање уграђевинске високе школе“. Како се наводи у условима конкурса, овајреволуционарни подухват подразумева израду свеобухватног наставног програма зашколовање професионалних уградитеља у најразноврсније пројекте, од јавних набавкии издавања јавних добара под концесије до приватизације свега што се можеприватизовати.  

  „Као што знате, имамо разне универзитете и школе, само не уграђевинску. Тачно је да утој области имамо доста врсних техничара, који себи увек лако нађу посао. Али, безобзира што је међу њима било и министара и разних директора јавних предузећа иустанова, морамо признати да су сви они били самоуки. А нама су у будућности у којуверујемо потребни и стручњаци највишег профила, имајући у виду многобројнекапиталне пројекте, како оне који се већ реализују, тако и оне који ускоро долазе наред“, образложио је министар просвете.  Са поруком „Уградимо се заједно у будућност у коју верујемо“, премијер и министризавршили су презентацију овог историјског конкурса. Сви заинтересовани за учешћедетаљне информације могу пронаћи на новоотвореној веб странициwww.zvezdegranta.vlada.gov. 

 3 / 3


