
 

 

 

26. децембар 2019. године 
Додела признања Културни образац Обраћање Славка Максимовића 

 

 

Поштовани Министре, организатори, добитници признања, 

поштовани гости, 

Желим да Вам се захвалим, у своје  име, и име Удружења Милутин 

Миланковић, на изузетној части да се обратим овом скупу, и захвалим 

Министарству културе и информисања, и Министру лично, у име 

добитника овог престижног признања. 

Добитници обично истичу да им је веома драго да су се придружили 

дугачкој листи добитника признања која већ постоје. Ми, добитници 

признања Културни образац, имамо прилику да учествујемо у 

стварању једног посебног признања, за које сматрам да ће врло брзо 

постати ствар друштвеног престижа и посебне вредности.  

 

Надам се да ће наше институције у годинама које долазе са поносом 

истицати чињеницу да смо били међу првим добитницима и да ће 

организацијама које се у будућности буду хватале са изазовима у 

области културе и информисања представљати задовољство да се 

придруже нама, који смо већ ту. 

Желим да истакнем да ме радује широк дијапазон добитника 

признања, како по делатности, а има ту традиционалне и модерне 

музике, музеја, издавача, позоришта, тако и по структури, јер су међу 

добитницима школе, државне установе, удружења цивилног друштва. 



Ова чињеница показује да култура има дубоке корене међу нашим 

народом, и да je уз подршку какаву  пружа Министарство културе  

могуће и  даље остварити значајна достигнућа. 

Радује ме да у ово време поремећених и изагубљених вредности, 

постоје људи и институције који ову награду нису добили, него су је 

својим обрасцем понашања и личним напором у потпуности 

заслужили.  Сви смо ми обични људи који се баве овим послом, а 

радимо га јер то наша Србија заслужује. 
 

Модерна технологија, дигитализација свих сегмената живота, појава 

нових начина културног изражавања ставила је пред све институције 

културе многе изазове. Како бити у тренду, приближити сфере 

културе, науке и информисања новим генерацијама, а опет сачувати 

традиционалне културне вредности нашег друштва?  
 

Значајну улогу у томе имају струковна удружења, као што је и 

Удружење Милутин Миланковић. Ми у Удружењу смо на овај изазов 

одговорили директним обраћањем нашим циљним групама: 

школарцима, студентима и становништву.  
 

Прикупили смо и дигитализовали хиљаде докумената из архивске 

заоставштиме Милутина Миланковић, која  се, нажалот, још увек 

налази у архивима и мујзејима у местима где је Миланковић живео и 

радио (Даљ, Осијек, Беч, Будимпешта и Београд), јер у Србији нема 

музеја, њему посвећеног. 

Прикупљени матерјал је преточен у популарне и стручне публикације, 

видео материјал, изложбене поставке и бројна предавања широког 

дијапазон тема из културе и науке. 

Све је то на располагању јавност у градовима широм Србије, Црне 

Горе, Републике Српске и другим крајевима где живе наши 

сународници (Беч, Темишвар, Арад, Скопље, Подгорица).  

Наш следећи циљ је оснивање музеја посвећеног великану српске 

науке у коме би се његова богата заоставштина прикупи на једном 

месту, обради, сачува, и као музејска поставка, учинити  доступном 

свим заинтересованим лицима и институцијама, не само као културно 

или научно наслеђе значајно за нашу заједницу, већ и за светску 

баштну. Нажалост, то превазилази наше могућности, па то остављамо 



у аманет држави, првенствено Градском секретаријату за културу и 

Министарству културе. 

Још једном се захваљујем на прилици да Вам се обратим и свима 

честитам наступајуће Божићне и новогодишње празнике. 

Хвала 

 


