НИШ
ДОМАЋИН
ФОЛКЛОРНИМ
ДЕЛЕГАЦИЈАМА ИЗ ЈУГОИСТОЧНЕ
ЕВРОПЕ
До понедељка, 14.маја у Нишу бораве делегације 16 земаља
југоисточне Европе који овде присуствују
Интернационалног савета фестивала фолклора и

састанку
фолклорне

уметности. Тим поводом у Градској кући приређен је пријем за
учеснике. Њих је поздравила чланица Градског већа, ресорно
задужена за културу Јелена Митровски која им је пожелела
успешан рад и леп боравак у граду на Нишави. Она је нагласила
да је веома срећна што се овакав скуп, који се први пут
организује у Србији, дешава баш у Нишу и да је ово прилика да
све госте упознамо са нашом културом и историјом и створимо
лепшу слику о Србији и Нишу.
Састанак у Нишу организује Национална секција ЦИОФФ Србија у
сарадњи са Студентским кулурним центром Ниш и тим поводом ће у
суботу у сали нишког Народног позоришта бити организован
велики концерт шест фолклорних ансамбала Србије који ће на
најбољи могући начин презентовати идентитет наше земље.
Иначе, у Нишу борави више од 50 делегата из Португала,
Шпаније, Италије, Француске, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Швајцарске, Црне Горе, Македоније, Албаније, Бугарске, Грчке,
Кипра, Азербејџана, Цеверног Кипра и Србије и они ће
разговарати о фестивалима фолклора које ова организација
организује широм Европе. Истовремено, домаћини ће их упознати
са српском традицијом и тиме повећети видљивост нашег
културног наслеђа.
Овај састанак допринеће и Међународном студентском фестивалу
фолклора који се у другој половини јула одржава у Нишу јер ће
наш град, као домаћин, имати прилику да покаже све своје
културне и туристичке капацитете.

ПЕТАР
МАТОВИЋ
ДОБИТНИК
НАГРАДЕ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“
Жири у саставу проф.др Горан Максимовић, Марјан Чакаревић и
Никола Живановић одлучио је да овогодишњи добитник награде
„Бранко Миљковић“ буде песник из Пожеге Петар Матовић за књигу
„Из срећне републике“ у издању Културног центра Новог Сада.
Њему је вечерас у Градској кући чланица Градског већа Јелена
Митровски уручила награду. Она је овом приликом честитала
лауреату уз речи да је велика част и привилегија уписати се у
историју лауреата који су добили песничко признање названо
према барду који ће заувек остати упамћен по тешким и одсудним
изразима као што су „Уби ме прејака реч“ или „Поезију ће сви
писати“.
Иначе, награда „Бранко Миљковић“ додељује се по 47.пут и чине
је плакета и новчани део.

15
година
Француског
института у Нишу
У Официрском дому у Нишу свечано је обележено 15 година
постојања и рада Француског института.
На свечаности поводом овог вредног јубилеја присутнима су се
обратили његова екселенција амбасадор Француске у Србији
Фредерик Мондолони и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Од своје инаугурације 16. априла 2003. Француски културни

центар – сада Француски институт у Србији, је више него икада
присутан на пољу културе, франкофоније, науке и универзитетске
сарадње Града Ниша.
У наставку програма обележавања јубилеја института приређена
је изложба слика др Александре Мирић.
Својим образовањем она спаја две земље, јер је стекла звање
доктора архитектуре при Грађевинско-архитектонском факултету
Универзитета у Нишу а затим и звање доктора археологије, са
највишом оценом, при Докторској школи за друштвене науке
Универзитета Лион 2 у Француској.
Ова уметница до сада је више пута награђивана на конкурсима у
земљи и иностранству.

Србија
и
Француска-стари
пријатељи за добру будућност
У Официрском дому у Нишу одржан је градски форум на тему
српско-француских односа и дугогодишњег пријатељства два
народа,а поводом 15.годишњице Француског института у Нишу.
На скупу су говорили његова екселенција амбасадор Француске у
Србији Фредерик Мондолони, др Александра Мирић српска уметница
и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Амбасадор Мондолони се захвалио на сјајном пријему у Нишу и
изразио задовољство тиме што је Француска веома заступљена у
Нишу.
Градоначелник је говорио о досадашњим односима града са
Француском,са посебним освртом на пријатељство и размену
искустава са градом Арлом.

Нишлијка др Александра Мирић спаја својим образовањем две
земље, јер је стекла звање доктора архитектуре при
Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу, а
затим и звање доктора археологије, са највишом оценом, при
Докторској школи за друштвене науке Универзитета Лион 2 у
Француској.
После панела уз активно учешће посетилаца, отворена је изложба
слика ове награђиване уметнице.

ПАВИЉОН
РУХУ
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ТВРЂАВИ
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског већа за
културу Јелена Митровски обишли су данас Павиљон у Тврђави,
један од три изложбена простора Галерије савремене ликовне
уметности, који је реновиран први пут након 1971.године. У
реновирање овог значајног простора Град Ниш уложио је око два
милиона динара а Министарство културе и информисања 400 000.
Реч је о модерном изложбеном простору који ће већ сутра бити
отворен за љубитеље уметности. Реновирањем овог простора ГСЛУ
за чак 10 пута смањиће трошкове за електричну енергију, а у
естетском смислу, будући да је рађена адаптација расвете,
добиће се квалитетнија презентација уметничких дела.

У НИШУ СЕ ОБЕЛЕЖАВА 15 ГОДИНА
РАДА ФРАНЦУСКОГ ИНСТИТУТА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима састао се
данас у Градској кући са Његовом екселенцијом амбасадором
Републике Француске у Србији Фредериком Мондолинијем, који
борави у првој званичној посети нашем граду. Градоначелник и
амбасадор разговарали су о сарадњи и вишегодишњем пријатељству
Француске и Србије, као и о значају постојања Француског
института који у Нишу успешно ради 15 година и који данас,
низом активности, обележава овај јубилеј. Амбасадор је
захвалио градоначелнику на свесрдној подршци коју Град Ниш
пружа овом институту, значајном за ширење француске културе и
упознавање два народа.
Градоначелник је истакао да је на састанку разговарано о
пројектима које Ниш већ реализује са француским градом Арл и
департманом Жиронд, као и о пројектима валоризације културноисторијског наслеђа, али и о пројектима који ће се радити, а у
вези су са археолошким истражиавњима на Градском пољу. На овај
начин биће створени услови да се културна блага којима Град
Ниш располаже ствае у функцију развоја града тако што ће
представити нашу културу и историју. Према речима
градоначелника, разговарало се и о сарадњи у области привреде,
али и о обележавању 100.годишњице од завршетка Великог рата.

Отворене
спомен
собе
посвећене Стевану Сремцу и

Бранку Миљковићу
Књижевно – меморијална поставка Стеван Сремац-Бранко Миљковић,
свечано је отворена у Нишу.
Реч је о објекту у улици
Александра Ненадовића број 2, у непосредној близини изложбене
сале у улици Николе Пашића 59.
Спомен собу отворили су министар културе
и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Владан Вукосављевић

Град Ниш отварањем ове поставке од националног значаја одаје
дужно поштовање великанима писане речи – Стевану Сремцу и
Бранку Миљковићу, чије је дело културна баштина града Ниша и
Србије. Заоставштина два нишка писца 2014. проглашене су за
културно добро од великог значаја.
Овај пројекат је посвећен великанима писане речи који су на
различите начине везани за наш град и својим књижевним делом
су Ниш увели у књижевну историју. У поставци је изложено око
200 оригиналних експоната, а многи се по први пут ексклузивно
представљају јавности.
Књижевно меморијална поставка се састоји из две собе и предњег
дела, који ће бити амфитеатарског типа. Према речима директора
Народног музеја Ненада Спасића велики је значај ових спомен
соба, јер ће оне сигурно обогатити туристичку понуду Ниша.
Спомен

соба Стевана Сремца ће имати и етно карактер, у којој

ће се наћи предмети из тог периода, штап и бисаге, радни сто,
комода.
Аутор сталне поставке је Јован Младеновић каже да ће ове
спомен собе значити свим генерацијама, али и оним које тек
долаза јер ће захваљујући поставкама схватити шта значе ова
два великана за српску књижевност.

Ускршње радости у вртићима
“Пчелице”
У свим вртићима “Пчелице” организоване су ускршње радионице са
родитељима на којима са маштовитим малим пчелицама боје јаја и
припремају празничну декорацију за обогаћивање простора у
којем бораве деца, а резултат рада вредних и креативних
малишана представљен је на ускршњим изложбама у вртићима.
Централна ускршња изложба дечјих радова организована је данас
у вртићу Цврчак,а манифестацији је присуствовао и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
У склопу ускршње чаролије коју организује предшколска установа
Пчелица, 5.априла у четвртак у сали Симфонијског оркестра у 19
часова почеће свечани ускршњи концерт хора Златне пчелице под
диригентском палицом Иване Ђурђановић Филиповић, гост концерта
биће глумац Стефан Младеновић, а чланове хора пратиће на
клавиру професор Милош Гавриловић. Водитељ свечаног ускршњег
концерта биће Александра Павловић, глумица нишког Позоришта
лутака.

Пријем за Удружење грчкосрпског пријатељства са Крфа
Поводом 100-годишњице од завршетка Првог светског рата, у Нишу
гостује Удружење Грчко-српског пријатељства ’’Агиос Матеос’’
са Крфа.
За њих је у Градској кући уприличен пријем и најављен концерт
културно уметничког и хорског друштва са Крфа који је одржан у

Дому Војске у Нишу.
Госте је у Градској кући примила већница за културу Јелена
Митровски,која је у свом обраћању подсетила на традиционалне
везе Грка и Срба и велике историјске догађаје
који ово
поднебље нераскидиво везују управо са острвом Крф.
Представницима удружења у знак сећања на посету Граду Нишу
уручена је мини биста Цара Константина и одговарајућа брошура
о историји нашег града

“Опера гала” 8.марта у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио
у Градској кући
Јадранку Јовановић, мецо сопран, која ће наступити на
осмомартовском концерту “Опера гала” у Нишу.Наша позната
оперска дива употпуниће богат музички програм у Нишу поводом
Дана жена ,који ће бити обележен традиционалним концертима
популарне и озбиљне музике.Градоначелник Булатовић је током
разговора истакао потребу града да у догледно време добије
адекватну мултифункционалну салу која ће поред осталих бити
намењена и одржавању концерата.Госпођа Јовановић се захвалила
на срдачном пријему и нагласила да врло радо наступа у Нишу и
да ће овога пута заједно са својим младим колегом премијерно
извести дела прилагођена обележавању Дана жена

