Најава сарадње Града Ниша са
бугарским градом Сливеном
Представници града Ниша присуствовали су међународном састанку у граду
Сливену у Бугарској, у оквиру пројекта „Уједињена Европа-безбедност,
солидарност и стабилност“, односно програма „Европа за грађане“.
Пројекат је реализован путем партнерства града Сливена, града Ниша и
града Бидгошч из Пољске.
После представљања градова Сливен (Бугарска), Бидгошч (Пољска) и Ниш,
градоначелник Сливена Стефан Радев, помоћница градоначелника Ниша
Марина Костић и помоћница градоначелника Бидгошча Јоана Затај Рос
потписали су писмо о намерама у коме су наведени циљеви будуће сарадње
ових градова. Манифестацији су присуствовали прва саветница у Амбасади
Републике Србије у Софији Гордана Божић, члан Градског већа Ниша
Славољуб Савић, директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић који је
представио нишке потенцијале презентацијом Канцеларије за локални
економски развој и пројекте Града, председник Скупштине општине Сливен
Димитар Митев, заменик покрајинског гувернера Округа Сливен Камен
Костов и представници администрације, образовних и културних
институција, универзитета, привредне коморе, локалне и регионалне
агенције за развој, културних центара, представници установа и предузећа,
непрофитних организација и медија ова три града.
Током посете реализована су три форума из области културе, омладине и
економије.
Другог дана, на културном форуму, представници учесника презентовали су
културно, историјско и туристичко наслеђе својих градова. Секретар
секретаријата за културу и информисање Града Ниша Александра
Радосављевић представила је интернационалне манифестације које су од
изузетног значаја за Град Ниш уз кратке филмове о “Нишвилу”, “Филмским
сусретима” и “Театру на раскршћу”. Тамара Ћирић, из Секретаријата за
културу и информисање, презентовала је културно и историјско наслеђе
нашег града уз подршку свих присутних представника установа културе

града Ниша. Закључак културног форума је да су постављене добре основе
за успешно партнерство и културну сарадњу између три града учесника овог
форума.
На презентацији чланова нишког Савета за младе било је речи о
стратешким документима на основу којих се у граду Нишу спроводе мере
омладинске политике, с циљем побољшања положаја младих у граду и
спречавања одласка младих људи из града Ниша, попут стипендија за
најбоље ђаке, студенте, спортисте, итд. Ова тема била је занимљива за сва
три града зато што се сви они суочавају са одласком младих људи у веће
градове или у иностранство.
Привредну делегацију Ниша

су предводили председник Парламента

Услов за учеће на овом Форуму био je да је град старији од 500 година.
Главне теме Форума биле су архитектура, историја, културна баштина,
позориште, фотографија и гастрономски туризам, а за време трајања ове
манифестације одржана је и прва седница Асоцијације старих градова.
Представници Града Ниша учествовали су у раду Форума са три теме –
Могућности и правци сарадње древних градова, Културна баштина Ниша
током две хиљаде година постојања и Реализација мера за унапређење
тргова, приобаља, улица, пешачких зона, паркова и других јавних површина.
Како су истакли организатори, одржавање овог Форума треба да послужи
учвршћивању и развијању културних веза између градова, региона и држава.

Пријем за учеснике Ликовне
колоније “Сићево 2019”
Градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски примила је
данас у Градској кући учеснике ликовне колоније „Сићево 2019“.

Михаела Иванова (Бугарска), Борис Еремић (Босна и Херцеговина), Биљана
Кековић (Црна Гора) и Ђусепе Гонела (Немачка).
55.издање Ликовне колоније Сићево реализује Галерија савремене ликовне

Нишу одиграна je представа” Кокошка” у извођењу глумаца Народног
позоришта Републике Српске.

МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ
У СРБИЈИ
У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у холу Градске куће,
у суботу 07.09. 2019. године, са почетком у 18:00 часова, биће
одржано књижевно вече писаца из Републике Српске. Публици ће се
представити писци Стеван Р. Стевић и Јово Николић, водитељ Душко
М. Петровић.
Представа Народног позоришта Републике Српске „Кокошка“, аутора
Николаја Велимировича Кољаде, у режији Предрага Штрпца, биће
одиграна у Народном позоришту у Нишу, у суботу 07.09.2019. године,
са почетком у 20:00 часова.
Улаз је слободан.

55. Ликовна колонија у Сићеву

Ликовна колонија Сићево 2019 свечано је отворена по 55 пут испред зграде

Колоније у Сићеву.
Колонију је званично отворила градска већница Јелена Митровски која је
нагласила да је ова уметничка манифестација од великог значаја за Град
Ниш и да годинама уназад окупља значајне уметнике из Србије и света.
Оснивач колоније је чувена српска сликарка Надежда Петровић, која је давне
1905. године у Сићеву окупила колеге са студија у Минхену: Јакопича,
Грохара, Весела, Вучетића и Мештровића. Тако је са колегама из Хрватске и
Словеније формирала Прву југословенску уметничку колонију.
Нишки уметници обновили су идеју о колонији 1964. године, откада се у
Сићеву одржава у континуитету.
Ове године колонија ће окупити 11 учесника из Србије, Босне и Херцеговине,
Немачке, Бугарске и Црне горе. Своје радове изложиће: Вукашин Станковић
и Владица Ристић (Ниш), Никола Вукосављевић, Александар Цветковић и
Милица Ракић (Београд,) Павле Поповић (Краљево), Милена Тошић (Врање),
Михаела Иванова (Бугарска), Борис Еремић (Босна и Херцеговина), Биљана
Кековић (Црна Гора), Ђусепе Гонела (Немачка).

Пријем за глумца Гојка Митића

У Градској кући уприличен је пријем за Гојка Митића чувеног глумца
немачких вестерн филмова који је током шездесетих и седамдесетих био
велика звезда европског филма.
Mитић је у Нишу специјални гост филмских сусрета,а у вип салону
разговарао је са замениким градоначелника проф.др Милошем Банђуром и
већницом Јеленом Митровском.

Након церемоније отварања и традиционалног ватромета, приказана су и

Иначе, ове године одобрено је финансирање 18 пројеката за младе у укупном
износу од 5.500.000 динара који се финансирају са позиције Секретаријата за
омладину и спорт. Јавни Конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката за младе у 2019. години расписан је за пројекте из тематских
области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима
Града Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша

