Пријем за амбасадора Велике
Британије

Британски амбасадор у Србији Денис Киф који је на тој позицији
од прошле године поводом градске славе први пут посетио је
Ниш. Том приликом са њим се састао градоначелник Ниша проф. др
Зоран Перишић, а теме разговора су биле привредна и културна
сарадња, као и пут Србије ка Европској унији.
За један дан, колико борави овде, каже, видео је различите
аспекте града. Иако сматра да Србија и Велика Британија имају
пуно додирних тачака и вредности које се пре свега односе на
историју, главне теме разговора ипак су биле култура,
економија и привреда.
Према Кифовим речима Велика Британија помаже Србији у развоју
наше земље нарочито у областима као што су економја и
владавина права. Додаје и да Србију види као чланицу Европске
уније.

Драгани Молес
толеранцију

награда

за

У Скупштини града, данас је уручена Награда за толеранцију
оперској певачици из Ниша, Драгани Молес, која већ дужи
временски период живи и ради у Италији.
Према речима чланова жирија, госпођа Молес је заслужила ово
признање својим дугогодишњим хуманитарним радом и афирмацијом
Ниша и Србије. Како је рекао председник жирија проф. др
Драгољуб Ђорђевић, она је кроз своје ангажовање активно
промовисала поштовање и међусобно уважавање међу људима и
свесрдно се залагала против свих видова дискриминације.
Уручујући награду у име Скупштине града, њен председник проф.
др Миле Илић, истакао је да награда и ове године иде у праве
руке и подсетио да је Ниш једини град у земљи, који кроз
овакву награду исказује захвалност људима чије залагање

глорификује толеранцију и поштовање међу људима.
Захваљујући се на признању, Драгана Молес је рекла како би
волела да ову награду може да подели са многим Нишлијама који
је такође заслужују.
Иначе, Награда за толеранцију се додељује од 2013. године у
част јубилеја Миланског едикта и састоји се од дипломе и
медаље.
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Уочи предстојеће 33. Седнице Скупштине Града Ниша, председник
градско парламента проф. др Миле Илић, најавио је да ће се
пред одборницима наћи већи број важних докумената за
функционисање града и његових институција.

То се пре свега односи на разматрање Одлуке о завршном рачуну,
али и већем броју урбанистичких планова, као и одлука о
очувању споменика културе и о јавним градским манифестацијама.
Према Илићевим речима, за 20. јун је планирано одржавање још
једне седнице Скупштине града, на којој ће, између осталог
бити разматрани извештаји о раду градских предузећа и
установа.

Ниш и Византија

Преко 50 византолога из земље и света представиће своје радове
на 14. међународном научном скупу “Ниш и Византија” који је
свечано отовре у слаи универзитета. Тема овогодишњег окупљања
је “Градови и грађани византијског света”. Преко 50 учесника
из земље и света представиће своје научне радове.
Међународни научни скуп сваке године научну јавност подсећа на

значајан тренутак или знамениту личност из периода Византије и
византологије. Ове године је у знаку “Градова и грађана
византијског света”.
Циљ организатора научног скупа је да допринесе свеобухватнијем
расветљавању ранохришћанске, византијске и поствизантијске
прошлости Ниша, као и њен одјек на потоње духовно, културно и
уметничко стваралаштво Ниша, Балкана и Европе. То подразумева
интердисциплинарност и присуство историчара уметности,
историчара, архитеката, археолога, класичних филолога,
историчара књижевности, теолога, филозофа.
Окупљање угледних научника, посебно оних са Балкана, и
усмеравање њихових знања на просторе града Ниша, од
непроцењивог је значаја у расветљавању многих непознаница из
историјско-уметничке прошлости Ниша и области која му
гравитира. Само на темељима знања о богатој хришћанској
прошлости може се доћи до праве слике о граду Нишу.
Задатак симпозијума је да скрене пажњу европске научне
јавности на значај Ниша за свеколики хришћански свет.

