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Представљањем првог штампаног издања поезије Душка Арсенијевића, у
Нишу је почео други Евергрин фестивал.
„Играч на жици, рибе ћуте, птице лете“, назив је његове збирке песама која
је представљена у Градској кући.

„Кад љубав изда“, „Сеобе“, „Љубав је“, „Све нишке калдрме“ само су неке од
песама које понекад сви запевамо, али мало ко зна да су потекле из пера
нишког текстописца Душка Арсенијевића.

„То је заправо компилација свега онога што сам радио и писао последњих
четрдесет година. Књига има три целине, песме за фестивале и оне које су
временом добиле своју мелодију, затим дечије песме и део када сам ја хтео
да постанем озбиљан песник“, рекао је на промоцији Дуле Арсенијевић.
Фестивал се наставља музичким програму,где ће се у нареднтавља

Ученичког парламента одржали су презентацију о активностима њихове
организације, међу којима се истичу хуманитарне акције, борба против
вршњачког насиља и болести зависности, безбедност на интернету и друго.
Заменик градоначелника је ђацима представио рад локалне самоуправе и
упознао их са системом функционисања градске управе.
Ученици су потом обишли Градску кућу а договорена је и даља сарадња у
циљу побољшања и унапређења услова и рада наших најмлађих суграђана.

Други Евергрин фестивал у Нишу

композитор и диригент Војкан Борисављевић.
Евергрин фестивал иначе постао је јавна градска манифестација, одлуком
Скупштине Града Ниша, донесене на седници одржаној 19. марта ове године.
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У Градској кући одржан је састанак представника Факултета спорта и
физичког васпитања Универзитета у Нишу и представника Града Ниша
поводом гостовања проф. Лауре Капраники са Универзитета „Форо Италико“
у Риму. Она је у оквиру ЕУ програма Ерасмус+ боравила недељу дана у
Нишу, и на Факултету спорта и физичког васпитања 0госалико“

за дуалне каријере и учесник већег броја пројеката у области дуалног
образовања. На састанку који је организовала помоћница градоначеника
Марина Костић, присуствовали су помоћник градоначелника за сектор
економског развоја Горан Милосављевић, представница Регионалне
привредне коморе у Нишу Јелена Чворовић, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја – Школске управе у Нишу Марија Ћирић, представница
Секретаријата за омладину и спорт Весна Стојановић, Секретаријата за
образовање Сузана Јовановић као и представници Факултета спорта и
физичког васпитања у Нишу, продекан за наставу проф. др Мирсад Нуркић,
продекан за науку и међународну сарадњу, доц. др Ненад Стојиљковић и
професори др Петар Митић, др Немања Станковић и др Младен Живковић.
Овом приликом представљени су примери добре праксе у области дуалног
образовања у Европској Унији, пројекти који су финансирани из фондова ЕУ
а који су искључиво посвећени развоју дуалног образовања. Професорка
Лаура Капраники указала је на значај примене спорта у дуалном образовању
и похвалила кадровски потенцијал Факултета спорта и физичког васпитања
из Ниша, али и истакла важност исказане спремности локалне самоуправе
да подржи размену знања и искустава ради имплементације истих у систему
образовања.

НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА
У НИШУ

Кућа некадашњег добротвора и рентијера Ђоке Јовановића у улици Вожда
Карађорђа бр.16, настала 1930. године, засијаће новим сјајем будући да је,
пре недељу дана, отпочела реализација друге фазе пројекта уређења фасада
у Нишу, које су под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Осим
задужбине Ђоке Јовановића, друга етапа уређења фасада обухватиће и нови

део Народне библиотеке „Стеван Сремац“.
За уређење фасада у овогодишњем буџету Града опредељено је 69,5
милиона динара, од чега ће радови на „Задужбини Ђоке Јовановића“ и
Народној библиотеци „Стеван Сремац“ коштати нешто више од 14 милиона,
док су преостала средства намењена реализацији треће фазе пројекта.
„Задужбина Ђоке Јовановића“ биће освежена новом фасадом, с обзиром на то
да су предвиђени рестаураторски радови на фасадним површинама,
репарација врата и прозора, али и декоративна расвета. Такође, биће
поправљена кровна конструкција и кровни покривач, заменом дотрајалих
елементама и олука.
Нови део Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у улици Боривоја Гојковића

баук”
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић отворио је 11.по реду фестивал науке
у организацији гимназије “Светозар Марковић”под називом ” Наук није баук”
и том приликом најавио да ће наредни фестивал имати сто одсто већу
финансијску подршку града у односу на досадашње.

Организатори верују да ће и ове године на прави начин успети да одговоре
на све нове изазове у науци. Додају да су створили услове како би са потпуно
новим садржајима и достигнућима младих дочекали све оне који су
заинтересовани за науку.

Како каже директор Гимназије “Светозар Марковић” у Нишу Марјан Мишић
овогодишњи Фестивал “Наук није баук 11” разликоваће се од досадашњих. С
обзиром да на фестивалу учествују, по први пут ђаци из Македоније, он
поприма и међународне каракеристике.

У оквиру фестивала одржава се и Тед-ед конференција, у суботу од 10 до 17
сати у Стартап центру.

Поставке које ће посетиоци ове године видети прате савремене токове
науке,а акценат је стављен на екологију.

ПОЧЕЛА ЗАМЕНА ПАРКЕТА У
ХАЛИ ЧАИР
Градоначелник Дарко Булатовић и већник за спорт Бранислав Качар обишли
су Спортску халу Чаир у којој је у току замена паркета у склопу припрема за
предстојеће Европско првенство у кошарци за жене чији је Ниш један од
домаћина.
”Постојећи паркет је стар више од 8 година. Неколико пута је оштећен у
поплавама у хали, али и од бројних концерата, сајмова и манифестација које
су такође нанеле оштећења, пре свега на конструкцији испод паркета. Ови
радови коштаће око 17 милиона динара, а Ниш ће добити услове за

ШУМАДИЈСКЕ УЛИЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас, са сарадницима,
новоотворено градилиште у Шумадијској улици. Реконструкција ове важне
саобраћајнице у ширем центру града представља заправо логичан наставак,

делом.
Визиторски центар је настао као заједнички пројекат Туристичке
Организације Ниш, Града Софије и удружења “Love and Light” из Монтане у
оквиру ЕУ “Интеррерг” ИПА програма, прекограничне сарадње Србије и
Бугарске.
Према речима градоначелника Булатовића овај пројекат има за циљ
коришћење и промовисање овог великог природног споменика, образовнонаучног и историјског наслеђа Ниша И развоју туризма као гране која
заузима све важније место у привреди Ниша.

