ПОЧЕЛА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ 7. ЈУЛА
Почела је рехабилитација коловоза у улици 7. јула, од раскрснице са улицом
Краља Стефана Првовенчаног од почетка Булевара Немањића. Због тога је и
саобраћај преусмерен у једну коловозну траку, а саобраћај регулише
полиција, како би се избегле веће гужве, посебно у јутарњим и поподневним
шпицевима.
Градоначелник Дарко Булатовић, који је данас обишао радове, рекао је да је
предвиђено да радови на овом Булевару буду окончани у наредних пет дана,
а машине се одмах након тога селе у улицу Војводе Танкосића, код Дома
Здравља, којој је, такође, неопходна хитна санација.
Радови у ове две улице финансирају се средствима из републичког буџета,
као и радови на Булевару Николе Тесле и још неколико улица у граду, рекао
је градоначелник.

Додела стипендија талентованим
спортистима
На свечаности у Градској кући уручене су стипендије најбољим младим
спортистима града Ниша.
Стипендије се исплаћују сваког месеца, а председник комисије која је
спровела конкурс био је проф.др Милован Братић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је добитницима уговоре о
стипендирању.
„Често смо на мети критика ,јер овај град пуно улаже новца у спорт ,али
сматрамо да је то улагање у будућност и да уложено спортисти враћају на
прави начин ,рекао је градоначелник Булатовић и најавио исплату свих

заосталих стипендија за данас,а затим надаље утврђеном месечном
динамиком.
Комисија је оценила да ове године од пријављених кандидата њих 60
испуњава услове,што је укупно 9 спортиста више у односу на прошлу годину.
Ово само потврђује да су кандидати за градске стипендије били успешни на
спортским теренима, да су испунили очекивања својих клубова, тренера и
града Ниша.

Драган
Бошковић
лауреат
награде “Бранко Миљковић”

Награда за најбољу књигу песама у 2018. години “Бранко Миљковић” коју
додељује Град Ниш уручена је вечерас за збирку песама” Аве Мариа!
“песнику Драгану Бошковићу.

Награду је аутору уручила већница ресорно задужена за културу Јелена
Митровски.

У образложењу жирија наводи се да су имали “сложен задатак да се
определе за најбољу књигу песничке продукције претходне године” јер је на
конкурс стигло више од 150 песничких књига.

Поема Драгана Бошковића својим инвентивношћу и луцидношћу отвара нове

просторе српске поезије. Као достојан наставак предходне књиге Тхе Цласх,
она представља својеврсан амалгам наученог, прочитаног и доживљеног који
се прожимају на свим нивоима текста – кажу из Нишког културног центра.

Драган Бошковић је песник и редовни професор савремене српске
књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Објавио је
седам научних монографија, а поезију објављује од 1995. године у
часописима и зборницима.

Учесник је многих фестивала поезије, песничких манифестација, а његове
објављене књиге су: Одисеј, Вртоглавица, лаж и Вавилон од картона, У
једном телу, Исаија, Отац, The Clash, Аве Мариа, Богуроџица.

Поезија му је превођена у часописима на украјински, пољском,
чешком,словеначком, шпанском и јапанском језику.

Добитник је песничких награда Матичев шал (1999), Бранкова награда (1999)
и Бранко Чопић (2005).

