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“Рамонда

Нишки песник и романсијер Звонко Карановић добитник је
овогодишњег признања “Рамонда сербика” које се додељује за
целокупно књижевно дело и допринос књижевности и култури,
саопштио је жири.
Одлуку да награда припадне Карановићу једногласно је у Нишу
донео жири у саставу Јелена Младеновић, Зоран Пешић Сигма и
прошлогодишњи лауреат Владимир Копицл.
Награду је у име Града Ниша уручила градска већница Јелена
Митровски.
Како се наводи у образложењу жирија, пресудни разлози за то да
се награда додели Карановићу “свакако нису то што се овај
изражајно самосвојан, а уједно крајње иконичан представник
своје генерације, ближи прагу нападне животне зрелости кад је
стваралачку већ увелико остварио, као ни то што он стабилности
књижарских полица Србије прети са умало пола метра поезије и
романа објављених од 1990. године наовамо”.
Звонко Карановић је рођен 1959. у Нишу. Пише поезију и прозу.
Објављивао је у свим најзначајнијим књижевним часописима старе
и нове земље, као и у многим часописима у иностранству. Песме
су му преведене на шеснаест језика.

Дан без аутомобила
У оквиру Европске недеље мобилности Град Ниш је, као и
претходних година, узео активно учешће у међународној кампањи
чији је мото ове године „Комбинуј и крећи се“.
Циљ је да се кроз промотивне манифестације и спровођење мера
учини покушај да се смањи коришћење путничких аутомобила и
побољшају услови за јавни саобраћај, кретање бициклиста и
пешака.
Овим поводом одржана је

манифестација „Дан без аутомобила“

па су улице Вожда Карађорђа и Генерала Милојка Лешјанина биле
затворене на потезу од „Уреда“ до „Суда“.
Учешће на манифестацији су узели бројни
предшколског и школског узраста;

спортисти као И деца

У име Града Ниша присутне је поздравио заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур, а затим је одржана рекреативна
бициклистичка вожња од Трга Краља Милана, улицама Стефана
Првовенчаног, 7. јули и Булевар Немањића до Дома здравља,
улицом Војводе Мишића до раскрснице Црвени певац и улицом
Вожда Карађорађа назад до Трга Краља Милана.
На званичном отварању манифестације, поред заменика
градоначелника присутнима су се обратили
Јоаким Ваерн,
заменик амбасадора Шведске у Србији и Клара Даниловић,
саветница за област урбанизма и
конференцији градова и општина.
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Сталној

Ову традиционалну манифестацију организовали су ЕУ инфо Кутак
И Град Ниш.

65.година
неурологију

Клинике
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На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је
обележено 65.година од оснивања нервног одељења у нишком
клиничком центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић који је честитао запосленима на клиници значајан
јубилеј и истакао важност ове веома сложене медицинске гране
која се бави збрињавањем пацијената са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни
скуп под називом „Од дескрипције до интервенције“на којем
учествују лекари и техничко особље из Ниша ,али и осталих
градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је
велики број реномираних стручњака и представља значајну
медицинску установу из ове области ка којој гравитира велики
број грађана југоистока Србије.
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