Потписан уговор о сарадњи са
Француским институтом
У Градској кући данас је приређен пријем за њену екселенцију
амбасадорку Француске у Србији Кристин Моро.Амбасадорку је
примио градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић .
Конкретан повод за долазак француске амбасадорке је и
потписивање споразума Града Ниша са Француским институтом о
даљој сарадњи у области културе.На почетку састанка одата је
минутом ћутања почаст свим жртвама недавних терористичких
напада у Француској.
Амбасадорка се захвалила грађанима Ниша на подршци коју
пружају Француској у ситуацији када је ова земља богате
традиције на удару терористичких група.Уговор о сарадњи између
Града Ниша и Француског института потпислаи су градоначелник
Ниша и са друге стране директор института Жан Батист Кузан.
Француски институт у Србији огранак у Нишу
важи за
референтног партнера у култури у служби партнерства између
Јужне Србије и француских културних посленика.Овим споразумом
дефинише се заједнички оквир деловања Града Ниша и Француског
института,тачније његовог огранка у граду.

Настављају
се
преноси седнице
Града на НТВ-у

директни
Скупштине

Прекинута седница скупштине града Ниша биће настављена сутра
18.новембра у стандардном термину са почетком у
9
сати,саопштено је на конфернцији за новинаре градоначелника

После привременог прекида у обаваљању директних ТВ преноса
седница скупштине од стране Нишке телевизије због
разлога
правне природе,а услед власничке трансформације ове медијске
куће,од сутра ће бити настављен директан пренос
седница
Скупштине Града.
Дакле грађани Ниша моћи ће у директном преносу као и до сада
да прате седнице Скупштине Града на програму Нишке
телевизије.На основу договора који је постигнут са
конзорцијумом власника ове медијске куће,директни преноси Град
до краја године неће коштати нити један динар.Планирано је да
заседање буде завршено у наредна два дана ,а онда нас очекује
још једна седница у децембру,речено је на прес конференцији.

Град Ниш у оквиру својих ингеренција подржао је иницијативу да
наставницима јужне, центарлне и источне Србије буде омогућено
да испит за лиценцу полажу ближе свом месту становања и да за
термин за полагање исте не морају да чекају по неколико
година, до чега у пракси долази захваљујући чињеници да се
полаже искључиво у Београду.
У Војводини је већ организован систем полагања ,па тамошњи
наставници то чине у Педагошком заводу Војводине, тако да је
поред Београда и Новог сада остао још један важан центар , а
то је наравно
Ниш,укључујући и оближње регионе који
гравитирају ка нашем граду.

