„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
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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

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䈄䀄㠄堄㔀,иии㌡嬴и ࢃ倀@倀
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