
24.04.2019. 
Представник европске престонице културе у посети граду Краљеву  
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са својим сарадницима, 
угостио је директора Музеја уметности у Темишвару проф. др Виктора Нојмана, 
који је уједно руководилац пројекта, који има национални и европски карактер, 
„Темишвар – европска престоница културе 2021“. Проф. др Нојман је своје 
искуство у овом пројекту као историчар, политички аналитичар и професор, 
приликом прве посете Краљеву, поделио и са представницима културних установа 
нашег града. 

Састанку су присуствовали и прошлогодишњи добитник звања почасни 
грађанин града Краљева др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник 
Балканолошког института Српске академије наука и уметности у Београду, као 
посредник у успостављању сарадње, и проф. др Миодраг Милин, као и 
представници града Краљева - помоћник градоначелника задужен за културне 
манифестације и сарадњу са партнерским градовима Сретен 
Јовановић, члан Градског већа града Краљева Гордана Стојковић, ресорно 
задужена за примарну здравствену заштиту, културу, сарадњу са градовима 
и општинама у земљи и иностранству, и члан Градског већа задужен за сарадњу 
са јавним установама Милун Јовановић. 

Градоначелник града Краљева је истакао да је жеља представника града 
Краљева да са професором Нојманом разговарају о могућностима сарадње 
установа културе из Краљева и Темишвара и да омогуће уметницима и културним 
посленицима града Краљева да могу да се усавршавају, гостују у Румунији и да 
могу да направе заједничке пројекте.  

„Пројекти између Краљева и Темишвара, између Србије и Румуније, довели 
би до тога да оба града имају прилику да обогате своју културну сцену. Уметници 
и културни посленици треба да се усавршавају и да на крају корист од тога имају 
оба народа, која јако добро сарађују, јер су односи између Србије и Румуније на 
највишем међународном нивоу. Очекујем да ће нам искуство Румуније у 
приближавању Европској унији бити од великог значаја и да ћемо моћи да 
искористимо њихово искуство како би унапредили живот свих грађана Србије и 
свих грађана Краљева“, истакао је Терзић. 

Проф. др Нојман је објаснио да је Међународна комисија, пред којом је 
Европска унија номиновала Темишвар да буде европска престоница културе 2021. 
године, одабрала овај град након пет година такмичења са многим градовима у 
Румунији, захваљујући веома добро написаној и састављеној понуди.  

„Наши конкуренти су били Букурешт, Клуж-Напока, Јаши, Брашов, велики и 
важни градови у Румунији. Понуда коју смо саставили је била веома добра, 
програм је био веома добар, географска позиција Темишвара близу границе са 
Србијом је била од велике важности. Ми смо изабрани у Румунији, а Нови Сад је 
изабран у Србији као Европска престоница културе“, изјавио је проф. др Нојман 
додавши да за Румуне сарадња са Србијом значи много.  

„Имамо заједничко порекло, заједничке историјске референце, исти тип 
развоја током савременог доба и желимо да повратимо своје старе идеје, културе 



и стару сарадњу са Србијом. У овом случају не би била важна само сарадња са 
Новим Садом, већ и другим градовима у Србији“, рекао је Нојман.  

„Краљево има много додирних тачака са Темишваром. Импресиониран сам 
вашим културним институцијама, посебно Народним музејом, што подразумева 
једну комплексан и компликован развој, компликовану историју коју сам открио док 
сам истраживао ваш град и могућност да разменимо поставке из Краљева са 
Темишваром и обрнуто, да организујемо конференцију у Темишвару о српској 
култури и Краљеву и да промовишемо идеју Европе овде због нашег културног 
искуства, такмичарског искуства, због нашег искуства у повезивању са другим 
градовима Европе. Сматрам да ће се наш заједнички живот наставити у Европи и 
Европској унији“, изјавио је проф. др Нојман. 

Он је потом на састанку са директорима и представницима институција 
културе града - Туристичке организације, Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“, Краљевачког позоришта, Историјског архива, Народног музеја, 
Kултурног центра „Рибница“, Дома културе „Ушће“, Завода за заштиту споменика 
културе Краљево говорио о Темишвару и зашто је изабран за Европску 
престоницу културе 2021, као и о његовој историји, међукултурним односима и 
жељи да поново открију и поврате стару душу града из међуратног периода, јер ће 
Темишвар послужити као модел за целу Румунију. 

Др Љубодраг Ристић је изразио задовољство због данашњег сусрета и наду 
да је ово само почетак сарадње два града, њихових културних установа и да ће 
бити сарадње и на научном нивоу, јер и Краљево и Темишвар имају велике научне 
капацитете. Он је истакао да „култура овога града мора да изађе у Темишвар не 
само због дугогодишње сарадње између наших земаља, него и због великог броја 
наших сународника који живе у Темишвару и околини“. 

Др Миодраг Милин је истакао да је „Темишвар израз искуства и успешног 
дијалога међукултурног и међуцивилизацијског, као и да су међуетичка и 
међукултурна сарадња и конструктиван дијалог разлози зашто је победио на 
такмичењу.  

Гости су, приликом посете Краљеву, обишли и средњовековни манастир 
Жичу.  


