ДРУГИ ФОРУМ НАПРЕДНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
ОПРАВДАО
ОЧЕКИВАЊА-ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ
ЗА НАРЕДНИ
Сектор информационих технологија најперспективнија је индустријска грана
у нашој земљи, не само за власнике ИТ компанија него и за запослене. Град
Ниш свестан је чињенице да је правилно улагање у напредне технологије на
свим нивоима једина реална шанса за опоравак наше економије и сматрамо
да је више него неопходно да се ова област квалитетно имплементира на
свим нивоима привреде, државне управе и локалне самоуправе и
образовања, рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић на данашњој
конференцији за новинаре одржаној у Градској кући.
Он је истакао да је ово заправо главна порука коју шаљемо са недавно
одржаног Форума напредних технологија. На конференцији за новинаре
сумирани су резултати са Другог Форума напредних технологија и
представљени закључци до којих је дошао организациони одбор овог
Форума.
Један од закључака је да нам недостају ИТ стручњаци и да наш примарни
задатак јесте унапређење неформалног образовања за рад у области ИКТ-а и
осталим блиским гранама, како кроз програме преквалификација и
доквалификација, тако и кроз финансирање обука на ИКТ академијама,
поручио је Градоначелник. Он је додао да ће Град Ниш настојати да у
наредном периоду промовише идеју „Образовање и наука у функцији
привредног развоја“, што ће, како је нагласио, бити подржано са највишег
државног нивоа. „Влада Србије даје пуну подршку развиоју ИТ сектора и
подстиче домаће ИКт компаније које су извозно оријентисане, како би се
створили што бољи услови за формирање домаћих иновативних предузећа“,
рекао је градоначелник и додао „ми у Нишу већ крећемо у припрему
наредног Форума који ће, надам се надмашити овогодишњи“.
Испред радног тима Форума напредних технологија присутнима се обратио

декан Електронског факултета у Нишу Драган Јанковић. Он је истакао да је и
идеја за организовање Форума заправо настала због младих људи, у циљу
проналажења начина и доношења мера да се они задрже у Нишу и Србији.
„Форум напредних технологиј није ствар једног факултета, једне образовне
установе, градоначелника или било ког појединца, Форум је свих грађана и
грађански Ниша. Управо та јединственост свих актера који су учествовали у
организацији, донела нам је резултате“, рекао је проф.Јанковић.
Велику подршку организацији Форума дали су и млади амбасадори. Њима су
градоначелник Дарко Булатовић и декан Електронског факултета Драган
Јанковић уручили потврде о волонтирању.

