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Поводом славе Града Ниша, Свети цар Константин и царица
Јелена, а у част грађана и гостију града Ниша, у великој сали
Официрског дома одржана је свечана академија. Присутнима су се
обратили Његово преосвештенство владика нишки Арсеније и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, који су грађанима
честитали славу и истакли значај дела Константина Великог и
повезаност данашњице са прошлошћу.
На свечаној академији, наступила је вокална група Константин
из Ниша, која је на почетку извела химну Републике Србије, а
потом се представила и сплетом песама. Приказан је и филм Ниш
Тимелапс Видео, аутора Даворина Динића, још једног
талентованог нишког аутора који је својим ставралаштвом
скренуо пажљу светске јавности на Ниш, родни град цара
Константина. О установљењу Светог цара Константина и царице
Јелене као градске славе говорио је историчар Небојша Озимић,
писац или коаутор неколико књига о цару Константину, као и
„Кратке историје Ниша“. На академији је приказан и филм „Ниш
се буди“, који представља ретропсективу онога што се у граду
радило у протекле две године, као и филм „Кратки филм“
редитеља Бобана Рајковића који представља Ниш у најлепшем
могућем светлу, откривајући нам сред разиграности својих
тематско-мотивскихи сижејних варијација како пулсира душа
савременог Ниша. Публици се представио и Нишки камерни хор,
под руководством диригенткиње Иване Милошевић, који је извео
две добро познате композиције: СРПКИЊА, Исидора Бајића и ОВО
ЈЕ СРБИЈА уз пратњу Милана Никодијевића на хармоници.

„ВЕЛИКА
МЕСТА
СВЕТСКЕ
ИСТОРИЈЕ“
–
изложба
фотографија, аутора Пјера
Бордина у Градској кући
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског већа за
културу Јелена Митровски угостили су данас у Градској кући
делегацију Беча и турског Измита који бораве у Нишу. На
пријему за госте са којима Град Ниш већ 9 година сарађује на
пројекту „Цареви који су променили свет“, истакнут је значај
те сарадње и повезивање различитих делова света, чија су спона
значајни римски императори-тетрарси Галеријус, Макиминус Део,
Лициније и Константин. Градоначелник је нагласио да очекује да
се сарадња са Бечом и Карнунтумом крај главног града Аустрије,
као и са Измитом у Тусркој, настави новим пројектима који су у
вези са обележавањем 70.годишњице од усвајања Универзалне
декларације о људским правима УН, у Паризу 10.децембра
1948.године.Професор Пјеро Бордин, иначе оснивач и директор
фестивала и симпозијума Арт Карнунтум, који је и идејни творац
низа међународних догађаја „Императори Карнунтума су променили
свет“, пројекта који је Карнунтуму донео ознаку European
Heritage Label, нагласио је да је ова година проглашена
годином европског културног наслеђа и да очекује да сви
градови који су и до сада радили заједнички, трудећи се да
свету објасне значај прошлости и наслеђа која она доноси, буду
укључени у обележавање 70 година од доношења декларација УН.
Он је истакао да се едикт, објављен 313. едикт може сматрати
претечом члана 18 Универзалне декларације о људским правима
УН, „свако има право на слободу мисли, савести и вере“ , те из
тог разлога и захваљујући императорима из Карнунтума, и
промени курса пре више од 1700 година, дошло је до промена
непојмљивих размера, промена које су обликовале наш свет и
културу заувек.

Након пријема, у холу Градске куће отворена је изложба
фотографија „Велика места светске историје“, која представља
својеврсно путовање ка коренима европске културе, почев од
308.године до 1948. Иложбу је употпунио и програм који је
извео Академски хор Студентског културног центра Ниш, под
диригентском палицом мр Зорана Станисављевића, као и наступ
пијанисте Александра Раоса, који се представио етидом слика у
ес-молу Сергеја Рахмањинова и етидом у цис молу, опус 42, бр.5
Александра Скрјабина.

ПРИЈЕМ ЗА ДЕЛЕГАЦИЈУ БРАТСКОГ
ГРАДА КУРСКА
Гости Града Ниша на овогодишњој слави Свети цар Константин и
царица Јелена су представници руског града Курска, иначе града
побратима Нишу. Њих је у Градској кући примио заменик
градоначелника Милош Банђур. Он им је пожелео добродошлицу и
пријатан боравак у Нишу, истакавши да су приатељски односи
Русије и Србије утемељени у заједничкој историји и братству.
Он је упознао госте из Курска са активностима које се у граду
реализују и нагласио да ће Ниш и Курск и у будућности
наставити да негују сарадњу и пријатељске односе.
Иначе, делегацију Курска чине Маслов Јевгениј, одборник Курске
скупштине града и члан Одбора за грађевину и Јевдокимов
Дмитриј, такође одборник у Скупштини Града Курска ипредседник
Одбора за развој малих и средњих предузећа и иновационе
политике Курске обласне скупштине. Гости су захвалили на
гостопримству и истакли да се радују што су у Нишу јер су наши
односи увек били на изузетном нивоу. Такође, надају се још
инетнзивнијој сарадњи.

НАЈАВЉЕНА СЛАВА ГРАДА НИША
Заменик градоначелника Ниша Милош Банђур, чланица Градског
већа за културу Јелена Митровски и директор НКЦ-а Срђан Савић,
најавили су на конференцији за новинаре у Градској кући,
дешавања поводом славе Града, Свети цар Константин и царица
Јелена.
Заменик градоначелника је истакао да се слава ове године
организује на један другачији начин и да ћемо по први пут
имати и свечану академију. Он је нагласио да ће 20 гостију из
иностранства, из Русије, Аустрије, Турске и Грчке бити гости
Града Ниша. У недељу ће бити потписан споразум о пријатељству
Ниша и Сереса у Грчкој, уприличен за одборнике који су својом
одлуком у парламенту дали зелено светло да се вишегодишњи
пријатељски односи два града и озваниче.
Чланица Градског већа Јелена Митровски најавила је фотоизложбу професора Пјера Бордина из Беча „Велика места светске
историје“, која ће бити отворена у Градској кући.
Директор НКЦ-а Срђан Савић истакао је да овогодишња слава има
четири сегмента: црквени, литургију, предају лабарума и
славску литију, научни, будући да се и ове године одржава
научни скуп Ниш и Византија, световни-свечана академија и
изложба, као и пратећи део. Он је напомену више него успешан
евергрин фестивал који је одржан у оквиру славе града, као и
дешавања у Чаиру и Душановој, део фестивала ПозитивНИ, као и
Палилулско вече.

ЕВЕРГРИН У НИШУ
Град Ниш по први пут домаћин је Евергрин фестивала који се, у
склопу славе Града Ниша Свети цар Константин и царица Јелена,
организује у нишкој Тврђави. Тим поводом градоначелник Града
Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског већа за културу Јелена
Митровски организовали су свечани пријем за учеснике.
Градоначелник је овом приликом свим гостима Града пожелео
добродошлицу и истакао да је уверен да ће фестивал бити
успешан. „Сви се радо сећамо ваших великих хитова. Мислим да
је амбијент на Лењој позорници право место да уживамо у
музичком спектаклу који нас очекује вечерас и сутра. Ово је
одличан увод у обележавање Дана светог цара Константина и
царице Јелене“.
Међу присутним извођачима нашли су се Ладо Лесковар, Душан
Свилар, Бети Ђорђевић, Нада Павловић, Драган Нуне Николић, Лео
Мартин, као и представници Кербера, диригент Војкан
Борисављевић, као и Снежана Јовановић, представник оркестра
Импресија и један од покретача фестивала. У Градској кући је
боравила и ауторка изложбе лузтки,која је јуче отворена,
Милица Штрбо.

ПРИЈЕМ ЗА ДЕЦУ СА КОСОВА
Чланица Градског већа, ресорно задужена за културу, Јелена
Митровски, угостила је данас у Градској кући, децу из села
Горње Кусце код Гњилана, учеснике Дечије уметничке колоније
Грачаница која се у Нишу одржава 15.пут. Организатори
колоније, Нишки културни центар, припремили су вишедневни
програм за ову децу, чија су интересовања првенствено везана
за уметност, музичку, ликовну и драмску. Чланица Градског већа

Јелена Митровски пожелела им је добродошлицу у Ниш и леп
боравак у Сићеву. Она је истакла да се нада да ће им боравак
овде остати у лепом сећању и да ће им радионице помоћи да
стекну нова знања и остваре неке своје жеље. Према речима
гостију из Гњилана, у свом селу имају све услове за похађање
школе, али им недостају позориште, биоскоп, базен и преко
потребна слобода. Утисци о Нишу су, како су рекли, изузетни, а
све радионице које у Сићеву похађају итекако ће им олакшати
рад у школи и за њих представљају незаборавно искуство.

Најављен евергрин фестивал у
Нишу
У Тврђави ће од 29.05.до 31.05, као увертира за обележавање
славе Града Ниша Свети Цар Константин и царица Јелена, бити
одржан први евергрин фестивал. Прог дана фестивала, са
почетком у 13.00 часова у Павиљону, биће одржана трибина на
тему „Стварање младих аутора“ коју ће водити директор ПГП-а
Владимир Граић. Истога дана биће отворена изложба фотографија
фоторепортера Душана Митића Цара, као и изложба уметничких
лутака Милице Штрбо. Од 20.00 часова почеће промоција књиге
Моја одисеја Војкана Борисављевића.
Другог дана на Летњој позорници у Тврђави, наступиће Ладо
Лесковар, Бети Ђорђевић , Неда Украден, Лео Мартин, Душан
Свилар и многи други. Публику ће кроз фестивалско вече водити
драмски уметник Небојша Дугалић.
Последњег дана фестивала, на позорници у Тврђави наступиће
група Кербер и оркестар Импресија, који ће се публици
представити у мало другачијем издању, кроз симфо-рок концерт,
под диригентском палицом композитора Војкана Борисављевића.

НИШ ДОМАЋИН АМБАСАДОРИМА И
ПРЕДСТАВНИЦИМА
ОПШТИНА
И
ГРАДОВА СРБИЈЕ ПРОМОВИСАН
ДЕЧИЈИ
МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ
„СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ“ ЧИЈИ
ЋЕ ДОМАЋИН БИТИ ГРАД НИШ
Град Ниш јуна ове године биће домаћин највећег дечијег
музичког такмичења „Србија у ритму Европе“. Нишки средњошколци
и основци који су прошле године, представљајући Турску,
победили на овом такмичењу у наш град довешће такмичаре из 22
града Србије који ће на језицима 22 европске земље певати и
такмичити се за овогодишње признање. Актуелни победнициНишлије и Нишлијке представљаће Републику Србију.
У циљу промоције такмичења и Ниша као града домаћина, у Нишу
су данас боравили амбасадори Шведске, Словачке, Кипра, Данске,
Португала, Хрватске, Белгије и Данске, као и представници 20
амбасада у Србији, али и представници општина и градова, чији
најмлађи суграђани такође учествују у „мини Евровизији“.
Према речима домаћина, градоначелника Ниша Дарка Булатовића,
представника организатора „Србија у ритму Европе“, али и
присутних амбасадора, ово значајно такмичење добра је прилика
да се деца-учесници упознају са различитим културама, али и
језицима држава учесника. Осим тога, фестивал је прилика да се
деца друже али и да усвајају европске вредности.
На данашњем представљању Града Ниша, домаћина овогодишењег
такмичења, наступили су победници 2017. –Нишлије , који су

представљали Турску и певали композицију на турском језику.
Као награду, марта месеца ова талентована деца, боравила су у
Истанбулу.
ПРЕС СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА НИША

Пријем за амбасадора Шведске
У посети Нишу борави амбасадор Шведске његова екселенција Јан
Лундин,који се данас у Градској кући састао са градончелником
Дарком Булатовићем.
Директан повод доласка шведског амбасадора је и припрема
великог спектакла “Србија у ритму Европе” који ће се јуна
месеца одржати у Нишу.Овај музички програм заједнички помажу
амбасаде европских земаља у Србији,при чему сваки град учесник
представља неку од земаља.
Србија И Шведска имају одличне дипломатске односе , а велики
број наших људи негде око 130 хиљада живи у управо у Шведској.
Као развијена ,али пре свега одговорна земља Шведска помаже
Србији у настојањима да се интегрише у европску унију , а
многи пројекти од значаја за модернизацију инфраструктуре
подржани су од стране Шведске.
Током сусрета било је речи о сарадњи две земље и посебно о
пројектма у којима Шведска помаже Град Ниш.
У Нишу, који ће међу првима у Србији почети управљање отпадним
водама, у оквиру овог пројекта градиће се шест нових и великих
инфраструктурних постројења. Изградња првих планирана је већ
крајем 2018. и почетком 2019. године,један од главних
финасијера овог пројекта управо је Шведска.

139 година Народне библиотеке
“Стеван Сремац”
Народна библиотека “Стеван Сремац” у Нишу, данас је обележила
139 година постојања и рада.
На свечаној академији уприличеној у просторијама библиотеке у
име Града Ниша присутне је поздравила градска већница Јелена
Митровски.
Она је истакла посебну мисију коју има библиотека у изградњи
система вредности млађих нараштаја и честитала вредан јубилеј
свим запосленима у овој установи.
Поред челника града и посленика културе, на данашњој свечаној
академији говорио је и академик Српске академије наука и
уметности, Матија Бећковић.
Академик Бећковић је чест гост нишке библиотеке ,а у част
јубилеја приређена је и изложба фотографија и записа из живота
овог великог српског књижевника.

