Промоција
књиге
Арсенијевића

Душка

Представљањем првог штампаног издања поезије Душка
Арсенијевића, у Нишу је почео други Евергрин фестивал.
„Играч на жици, рибе ћуте, птице лете“, назив је његове збирке
песама која је представљена у Градској кући.

„Кад љубав изда“, „Сеобе“, „Љубав је“, „Све нишке калдрме“
само су неке од песама које понекад сви запевамо, али мало ко
зна да су потекле из пера нишког текстописца Душка
Арсенијевића.

„То је заправо компилација свега онога што сам радио и писао
последњих четрдесет година. Књига има три целине, песме за
фестивале и оне које су временом добиле своју мелодију, затим
дечије песме и део када сам ја хтео да постанем озбиљан
песник“, рекао је на промоцији Дуле Арсенијевић.
Фестивал се наставља музичким програму,где ће се у наредна два
дана Нишлијама у Дому војске представити бројни извођачи
евергрин музике и велике звезде некадашње велике Југославије.

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА

НИША И ФАКУЛТЕТА СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
УНИВЕРЗИТЕТА
У
НИШУ
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продекан за наставу проф. др Мирсад Нуркић, продекан за науку
и међународну сарадњу, доц. др Ненад Стојиљковић и професори
др Петар Митић, др Немања Станковић и др Младен Жㅃ孃

„Задужбина Ђоке Јовановића“ биће освежена новом фасадом, с
обзиром на то да су предвиђени рестаураторски радови на
фасадним површинама, репарација врата и прозора, али и
декоративна расвета. Такође, биће поправљена кровна
конструкција и кровни покривач, заменом дотрајалих елементама
и олука.
Нови део Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у улици Боривоја
Гојковића такође ће добити ново рухо, с обзиром на то да ће се
и на овом делу радити текуће одржавање фасадних површина, али
и замена металних портала и прозора. Биће извршена и поправка
степеништа и степенишне ограде, а биће замењени и олуци. Рок
да ове две зграде добију сасвим нови, освежени изглед је 60
дана.
Трећом фазом пројекта предвиђено је дотеривање Градске куће,
иначе архитектонски највреднијег јавног објекта у Нишу,
саграђеног давне 1925.године и Спомен-комплекса Ћеле-кула.
Подсећања ради, првом фазом пројекта у износу од нешто више од
42 милиона динара, дотеране су фасаде Народног позоришта,
Народног музеја-Археолошке сале, Народне библиотеке,
Симфонијског оркестра
Обреновићевој улици.
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Отворен фестивал “Наук није
баук”
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић отворио је 11.по реду

фестивал науке у организацији гимназије “Светозар Марковић”под
називом ” Наук није баук” и том приликом најавио да ће наредни
фестивал имати сто одсто већу финансијску подршку града у
односу на досадашње.

Организатори верују да ће и ове године на прави начин успети
да одговоре на све нове изазове у науци. Додају да су створили
услове како би са потпуно новим садржајима и достигнућима
младих дочекали све оне који су заинтересовани за науку.

Како каже директор Гимназије “Светозар Марковић” у Нишу Марјан
Мишић овогодишњи Фестивал “Наук није баук 11” разликоваће се
од досадашњих. С обзиром да на фестивалу учествују, по први
пут ђаци из Македоније,
каракеристике.
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У оквиру фестивала одржава се и Тед-ед конференција,

у суботу

од 10 до 17 сати у Стартап центру.

Поставке које ће посетиоци ове године видети прате савремене
токове науке,а акценат је стављен на екологију.
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Града Ниша
Поводом Дана победе над фашизмом у Нишу гостује хорски квартет
из руског града Перма,који ће у петак 17.маја наступити у
Симфонијском оркестру.
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градоначелника проф.др Милош Банђур који је овом приликом
уручио гостима из Русије уметничку слику са симболима Цара
Константина рођеног у Нишу.
Претходно су чланови хора већ наступили у Крушевцу,Трстенику и
Крагујевцу.
За ову турнеју припремљене су духовне и патриотске песме из
Русије и Србије,а концерт у Симфонијском оркестру у Нишу
почиње у 20 сати, a улаз за све посетиоце је бесплатан.
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Уз велику подршку данског Министарства спољних послова и
данског Министарства за културу, Амбасада Краљевине Данске ове
године организује изложбу и предавање о савременој данској
архитектури, у сарадњи са Градом Нишом и Грађевинскоархитектонским факултетом Универзитета у Нишу. Аутори изложбе
су данско Министарство спољних послова, Удружење данских

интеракције до еколошких, одрживих пројеката којима се смањују
емисије претварањем енергије сунца, воде и ветра у електричну
енергију.
Након отварања изложбе студенти и сви заинтересовани ће имати
прилику да чују предавање Јакоба Мацена некадашњег члана
урбанистичког тима Града Копенхагена, који ће са присутнима
поделити своја искуства из области урбанистичког планирања

индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних
образовних профила“, који ће реализовати нишки огранак САНУ а
финансирати Град Ниш односно Канцеларија за локални економски
развој и пројекте.
Пројекат обухвата период од 9 месеци континуираних истраживања
тржишта рада у Граду Нишу у циљу унапређења постојећих
образовних профила и креирања потенцијалних едукативних
програма целоживотног учења који би помогли стицању знања и
вештина усклађених са потребама привреде Града Ниша.
Истраживање је усмерено на идентификацију потреба
индустријских предузећа у Граду Нишу као послодаваца за
одговарајућим образовним профилима, као и утврђивање
постојећег јаза у пословним вештинама нових високообразовних
кадрова. Утврђивање разлика између вештина потребних за
обављање пословних активности и вештина које поседују
дипломирани студенти, као и различитих димензија такве
неусклађености на тржишту рада представља први корак у процесу
развоја и унапређења вештина радне снаге. Прецизније,
испитивање потреба за кадровима у различитим областима
индустријске производње има за циљ да се идентификују
способности и вештине дипломираних студената које одговарају
потребама послодаваца и у том смислу покрене процес креирања
квалификованог кадра. За партнере на пројекту одабрано је осам

