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У Карловцу је вечерас отворен Културно-информативно-образовни центар „Лукијан
Мушицки” (КИОЦ) у организацији Жупанијског већа српске националне мањине
Карловачке жупаније и Епархије горњокарловачке Српске православне цркве, која је за
ту намену уступила свој простор.

  

Просторије у Улици Амброза Враницанија благословио је епископ горњокарловачки
Герасим, а отварању центра су присуствовали представници карловачке српске
националне мањине, генерални конзул Републике Србије у Ријеци Зоран Миливојевић,
заменик председника Српског народног већа (СНВ) Александар Милошевић, заменик
карловачког жупана Миленко Ребић и председник Жупанијског већа српске националне
мањине Раде Косановић, јавила је Хина.

  

Генерални конзул Миливојевић назвао је отварање КИОЦ-а пионирским послом у
Хрватској, истакавши да је Министарство за дијаспору Републике Србије финансирало
набавку рачунара и уређење простора, с циљем да се преко Центра сачувају језик,
култура и национална независност припадника српске националне мањине.

  

„Када овакав рад може да се несметано одвија, значи када мањина може у Хрватској да
оствари сва права која су прописана хрватским законима, тада се успоставља добра
сарадња с већинским народом, а она води ка даљњем смањивању тензија из
прошлости”, истакнуо је конзул Миливојевић, који је најавио да следи оснивање сличног
центра и у Ријеци.

  

Александар Милошевић је казао је да ће СНВ наставити да помаже плаћање трошкова
КИОЦ-а и набавку опреме, истичући да ће овај центар омогућити младима да се баве
разним едукативним садржајима.

  

Простор центра, који ће се бавити разним друштвеним догађајима и радионицама, може
да прими око 80 посетилаца.

  

По отварању, с радом је почела радионица информатичког описмењавања, а следе
курсеви страних језика и веронауке.
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КИОЦ ће, поред тога, подржавати рад документацијско- архивског центра,
представљаће уметнике, организовати трибине с темама из културно-историјске
баштине Срба с подручја Кордуна, а у плану је и организовање дана српске културе и
гостовања професионалних и аматерских културно-уметничких група и уметника из
Србије.

  

(Танјуг)
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