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
привредника РПК Ниш Андрија Радојичић и директор РПК Ниш Александар
Милићевић, а на форуму учествовали су представници привреде из Бугарске
и Пољске. Презентована су актуелна економска кретања и привредни,
туристички и саобраћајни потенцијали региона нишавског, пиротског и
топличког управног округа. У оквиру пословних сусрета који су такође
организовани у оквиру пословног форума, представљени су привредни и
инвестициони потенцијали града Ниша и региона и планиране инвестиције
које су у фази реализације. Делегација привредника одржала је састанке са
привредницима Сливена, Софије, Јамбола и Бидгошча, и обишла
најистакнутије компаније које успешно послују у Нишу.

ГРАД НИШ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ФОРУМУ СТАРИХ ГРАДОВА
Делегација Града Ниша учествовала је на Другом међународном форуму
старих градова у руском граду Рјазању, који је одржан под окриљем
Комитета Руске Федерације за УНЕСКО, а у организацији Министарства
културе и туризма Рјазањске области.

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“.
Ликовна колонија Сићево је најстарија уметничка колонија на Балкану.
Основана је 1905. године по идеји и уз залагање српске сликарке Надежде
Петровић.
Због своје несвакидашње лепоте, сићевачки пејзажи представљају
инспирацију не само сликарима већ и књижевницима и свим заљубљеницима
у природу.
Ове године колонија је окупила 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) и Ђусепе Гонела (Немачка).
55.издање Ликовне колоније Сићево реализује Галерија савремене ликовне
уметности уз покровитељство Града Ниша.

Дани Републике Српске у Нишу

Манифестација Дани Републике Српске седму годину заредом, почела је
свечаном академијом на Великој сцени Народног позоришта у Београду.
Смотру која ће до 10. септембра у 21 граду наше земље промовисати
културу, привреду, науку и уметност отворио је Милорад Додик, српски члан
Председништва Босне и Херцеговине.
Он је овом приликом дао иницијативу и замолио за подршку да се
манифестација убудуће зове „Дани Српске и Србије”. Овим називом, како је
појаснио Додик, упућује се на јединство које мора де се негује и додао да
Република Српска има све елементе државности и испуњава све критеријуме
да буде међународно верификована као држава.
У Нишу је председник Скупштине Града мр Раде Рајковић примио
председника Народне Скупштине Републике Српске Недељка Чубриловића са
сарадницима.
Разговарано је о унапређењу сарадње града и Републике Српске и истакнуто
је да је сарадња пре свега залагањем двојице председника Република на
изузетно високом нивоу. Гости из Бања Луке у наставку посете положили су
венац погинулим борцима у спомен комплексу “Чегар”.
У наставку манифестације Дани Српске у Србији у Народном позоришту У

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.

Гојко је каријеру започео у источној Немачкој где је тумачећи улоге славних
индијанских поглавица стекао велику славу. Уврштен је и међу 300
позанатих личности које су обележиле историју 20 века у Немачкој.
Рођен у Стајковцу код Лесковца ,Гојко Митић је каријеру глумца почео
случајно тако што је на снимању немачког вестерна у Србији изабран за
дублера.
И данас се бави филмом ,глумио је недавно у филму Балканска међа ,док у
Берлину има своје позориште на отвореном где се током извођења представа
окупи и до 8 хиљада гледалаца.

ПОЧЕЛИ 54. ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалним свечаним пријемом у Градској кући, дефилеом црвеним
тепихом до Тврђаве, а потом и свечаном предајом кључева Града глумцима
отпочео је 54. Фестивал глумачких остварења домаћег филма – Филмски
сусрети у Нишу.
Предајући кључеве Ниша председници овогодишњег жирија Нели Михајловић
на Летњој позорници у Нишкој тврђави, градоначелник Дарко Булатовић
поручио је да у овом случају народна изрека ”сваког госта 3 дана доста” не
важи.
”Нишлијама је мало и седам дана када су у питању српски глумци. И 54
године су мало, колико траје овај фестивал и надам се да ће трајати
заувек”, поручио је Градоначелник.
У оквиру свечаности Отварања филмских сусрета глумици Горици Поповић
уручена је и награда за животно дело Павле Вујисић, а плакету и слику,
портрет прослављеног великана српског и југословенског глумишта
добитници је уручио уметнички директор Филмских сусрета и председник
Удружења глумаца Србије Владан Живковић.

Након церемоније отварања и традиционалног ватромета, приказана су и
прва два филма из програма овогодишњег фестивала. То су ”Делиријум
Тременс” редитеља Горана Марковића и филм ”Режи” Косте Ђорђевића.
У такмичарском програму фестивала је укупно 12 филмова који ће и
конкурисати за 8 глумачких награда. Свечано затварање фестивала и додела
награда је 30. августа, када ће ревијално бити приказани пилот епизода
друге сезоне Сенки над Балканом и документарни филмови ”Куде је тај Ниш”
и ”Последњи Ју филмски романтик”.

ПЕТ И ПО МИЛИОНА ДИНАРА ЗА
ПРОЈЕКТЕ ЗА МЛАДЕ
Поводом обележавања Међународног дана младих – 12. августа, у Градској
кући у Нишу свечано су уручени Уговориа о финансирању и суфинансирању
пројеката за младе у 2019. години, који се финансирају по Јавном конкурсу
који спроводи Град Ниш, односно Секретаријат за омладину и спорт.
Представницима 18 невладиних организација И удружења ћији су пројекти,
по оцени независне стручне комисије, оцењени као најбољи, Уговоре су
уручили Градоначелник Ниша Дарко Булатовић И Бранислав Качар, члан
Градског већа ресорно задужен за омладину и спорт
Градоначелник је поручио да ће брига за младе И њихову будућност увек
бити у фокусу ове градске власти.
‘’Улагање у будућност, у младе, у њихово образовање, науку, спортске
активности, је медју нашим приоритетима. Управо зато И градимо Научнотехнолошки парк, нову Ламелу Електронског факултета, завршавамо давно
започети Студентски дом, улажемо у опремање И реконструкцију зграда
основних И средњих школа. Управо зато И објављујемо овакве конкурсе, И
опредељујемо значајна средства за младе И њихове пројекте. И то ћемо
чинити И убудуће’’, рекао је градоначелник Булатовић.

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
2015-2020. Приоритетне области Конкурса су биле култура и квалитет
провођења слободног времена и запошљавање.

Комеморација поводом смрти
Небојше Стевановића
Поводом преране смрти Небојше Стевановића Секретара Секретаријата за
културу и информисање Града Ниша у Градској кући одржана је
комеморативна седница.
Сећање на Небојшу евоцирале су колеге које су годинама сарађивале са њим
на пољу културе и информисања Паулина Михајленко,Катарина
Митровски,Срђан Савић и Предраг Јеленковић.
На крају комеморације о људским особинама Небојше и посвећености развоју
културе у Нишу говорио је и градоначелник Дарко Булатовић.
Комеморативној седници присуствовали су поред чланова породице и бројни
пријатељи и колеге покојног Небојше.
Сахрана Небојше Стевановића обављена је данас у послеподневним часовима
у кругу породице и пријатеља на Новом гробљу у Нишу.

