5.Форум напредних технологија
У Официрском дому отворен је 5.Форум напредних технологија у
организацији Канцеларије за локални економски развој и
пројекте у партнерству са Привредном комором Србије
Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског

–
и

Топличког управног округа,
Електронским и Машинским
факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за
запошљавање – Филијала Ниш и Кластером напредних технологија
НиКАТ.
На свечаности отварања говорио је градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је између осталог рекао “верујем да ћемо и овом
организацијом Форума, којом ћемо обухватити бројна дешавања у
сфери напредних технологија, сви заједно начинити корак више
ка развоју нашег града, региона и земље у целини”.
Форум напредних технологија биће подељен у три тематска дела,
који ће бити организовани у октобру и новембру 2019. године и
у марту 2020. године.
У првом делу форума, од 22-25. октобра, биће одржани
Специјализовани Сајам запошљавања и професионалне
оријентације и Сајам образовања, у Официрском дому у Нишу
и
Научна конференција ТЕЛСИКС 2019, на Електронском
факултету Универзитета у Нишу. Бизнис форум
са темом
економије и напредних технологија
и панел о будућности
паметних градова, окупиће стручњаке у Регионалној привредној
комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, у
оквиру другог дела Форума, 28. новембра.
У оквиру отварања и презентације Научно технолошког парка биће
организована изложба
фирми и образовних институција,
традиционална изложба производа некадашњег гиганта ЕИ у новом
музејском простору, као и додала награда за рад у области
напредних технологија, у новом простору Научно технолошког
парка.

Караван игре у Нишу

Национална фондација за уметничку игру и Београдски фестивал
игре, уз подршку Фондације Арт Ментор из Луцерна и
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике
Србије, наставили су ове године реализацију пројекта Караван
игре. Овог пута програмом је обухваћено 10 градова у Србији, а
Ниш је био један од домаћина.
На великој сцени Дома Војске, поклоници балетске уметности
могли су да уживају у балетском гала концерту са популарним
варијацијама класичног репертоара у извођењу младих играча,
ученика српских и италијанских балестских школа и првака
Балета Народног позоришта из Београда, Ане Павловић и Јована
Веселиновића.Гала концерту присуствовао је и заменик
градоначелника Ниша проф.др Милош Банђур ,као и велики број
заљубљеника у уметност и ученика нишких школа.
Програм Каравана игре обухвата изложбе, филмски програм,
презентације, представе и гала концерте у извођењу првака и
солиста балета, али и ученика балетских школа из Београда и
Рима. Караван игре доноси курсеве балета и савремене игре за
све генерације, који се завршавају отвореним презентацијама.

Руски хор “Капела дечака и
младића”
наступио
пред
публиком у Нишу

Ниш, 18. октобар, 2019. године
Руски хор “Капела дечака и младића” Свердловске дечје
филхармоније из Јекатеринбурга, на челу са уметничким
руководиоцем, Фридрихом Вејсгејмом, одржао је свечани концерт
пред препуном салом Народног позоришта у Нишу. Наступ једног
од најпознатијих хорова у свету овог типа омогућила је
компанија НИС.
Љубитељи и познаваоци музичке уметности, представници
академске заједнице, студенти, средњошколци и основци, као и
бројни други заинтересовани грађани, дочекали су хор
громогласним аплаузом и уживали у наступу дечака и младића
који су својим извођењем освојили симпатије целог света.
Концерту је присуствовао Проф. др Милош Банђур, заменик
градоначелника Ниша, као и запослени у нишким установама
културе и представници компаније НИС.
„Веома смо захвални на љубави коју Србија гаји према Русији,
нашем народу, музици и песми.
Захваљујући компанији НИС,
дошли смо у Србију први пут 2016. године, сада смо поново ту и
веома смо срећни што је наш хор своју другу посету започео баш
у Нишу, јер овај град има посебну душу. Публика нас је срдачно
дочекала, хвала свима који су дошли да нас подрже и да са нама
размене енергију и емоције“, изјавила је заменик директора
Свердловске дечје филхармоније, Наталија Подкоритова.
Испред компаније НИС присутнима се обратио директор Блока

Промет компаније НИС, Алексеј Черников.
„Велика ми је част и задовољство да вас поздравим у име
компаније НИС, која је омогућила ивај концерт. Вечерашњи
концерт је наш поклон свима вама. Драго нам је да можете да
присуствујете нечему што нико од нас нема прилику да чује
сваког дана“, рекао је Черников.
Након концерта у Нишу, руски хор “Капела дечака и младића”
Свердловске дечје филхармоније из Јекатеринбурга, одржаће
концерт на сцени Српског народног позоришта у Новом Саду у
недељу, 20. октобра у 19 часова, као и на сцени Руског дома у
Београду, у среду, 23. октобра у 19 часова.
Додатна информација:
Руски

хор

“Капела

дечака

и

младића”

Свердловске

дечје

филхармоније из Јекатеринбурга основан је 1979. године од
стране чувеног хор-мајстора Ларисе Балтер, a ове године
познати хор у Русији, и далеко изван својих граница, прославио
је 40 година постојања. Ансамбл је у међувремену изградио
светски реноме и познат је као један од најквалитетнијих
вокалних састава дечака и младића. По специјалном позиву
Руског дома хор је први пут дошао у Србију 2016. године.
У историји руског хора “Капела дечака и младића” Свердловске
дечје филхармоније из Јекатеринбурга су гостовања и фестивали
у Немачкој, Јапану, Белгији, Француској, Холандији, Грчкој,
Чилеу, Русији, Украјини. Пропутовали су пола света, дошавши
чак до Чилеа, и наступали са најпознатијим оркестрима и
диригентима, на најпрестижнијим сценама.
У хору певају и дечаци и младићи, захваљујући чему је звук
хора невероватно леп и јединствен. У репертоару „Капеле“ има
много дела, погодних управо за такав састав гласова. Деца 21.
века певају и музику Баха и Рахмањинова, Свиридова и
Прокофјева, Пахмутове и Глинке, руске народне песме и духовну
музику, дела савремених композитора.

ОДРЖАН САЈАМ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ
БАВЕ МЛАДИМА
У дворишту Официрског дома одржан је Сајам удружења која се
баве омладинском политиком и презентација омладинских
пројеката. Овај догађај био је добра прилика да омладинске
организације представе своје активности младима и да их
привуку да учествују у актуелним пројектима. Локална
самоуправа подржава младе подржавајући рад омладинских
удружења, због чега се овакви сајмови и организују, како би се
постигао што већи степен повезаности између младих и удружења
а тиме и младих са локалном самоуправом. Сва омладинска
удружења, која су по Јавном конкурсу за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у 2019. години добила
средства за реализацију пројеката од Града Ниша, најавила су
своје пројектне активности и са њиховом садржином упознала све
посетиоце. Сајам су отворили градски већник ресорно задужен за
област омладине и спорта, Бранислав Качар, и помоћница
градоначелника Града Ниша, Марина Костић. Посетиоци сајма, као
и представници петнаест удружења имали су прилике да са
већником поразговарају о свим проблемима из праксе и да својим
предлозима понуде нека нова решења и правце у којима би у
будућности требало да се развија омладински сектор у Граду.
Сајам омладинских удружења завршна је манифестација у оквиру
обележавања Европске недеље локалне демократије (ЕНЛД) коју је
организовала Служба за послове Градоначелника и Канцеларија за
младе Секретаријата за омладину и спорт. Како је централна
тема ове недеље локална демократија град је низом догађаја
одлучио да у фокусу локалне демократије ове године буду млади,
као најбитнији део друштва.

Најављен 5.Форум
технологија

напредних

У Градској кући у Нишу најављено је пето издање Форума
напредних технологија.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је значај овог
форума као промотера ИТ сектора које је од посебног значаја за
развој града.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте у
партнерству са Привредном комором Србије – Регионалном
привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног
округа, Електронским и Машинским факултетом Универзитета у
Нишу, Националном службом за запошљавање – Филијала Ниш и
Кластером напредних технологија НиКАТ, пети пут за редом
организује
овај Форум.
5. Форум напредних технологија биће подељен у три тематска
дела, који ће бити организовани у октобру и новембру
2019. године и у марту 2020. године.
У првом делу форума, од 22-25. Октобра, биће одржани
Специјализовани Сајам запошљавања и
професионалне
оријентације и Сајам образовања,
у Официрском дому,
и
научна конференција ТЕЛСИКС 2019, на Електронском факултету
Универзитета у Нишу.
Бизнис форум са темом економије и напредних технологија
и
панел о будућности паметних градова, окупиће стручњаке у
Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког

управног округа, у оквиру другог дела Форума, 28. новембра.
У оквиру отварања и презентације Научно технолошког парка,у
трећем делу Форума током марта 2020.године , биће организована
изложба фирми и образовних институција, традиционална изложба
производа некадашњег гиганта ЕИ у новом музејском простору,
као и додала награда за рад у области напредних технологија,
у новом простору Научно технолошког парка.

Пријем за учеснике и госте
манифестације «Радост Европе»
у Нишу
У оквиру манифестације «Радост Европе»
данас je приређен
пријем за децу учеснике овог фестивала која ће наступити и у
Нишу.
Учеснике ове традиционалне манифестације примио је
градоначелник Дарко Булатовић који је пожелео добродошлицу
свим гостима и деци која ће наступити у Нишу.Пријему је у име
организатора присуствовао и директор Дечјег културног центра
Београда Миња Субота и директор Центра за традицију и
духовност из Ниша Миљко Петровић.
«Радост Европе» је највећа и најстарија
интернационална
манифестација
дечјег стваралаштва, која ове године прославља
свој 50.јубилеј .
Почетком октобра у Београд су стигла деца из земаља Европе да

певају, глуме, а пре свега се друже и добро забављају.

Отворен 10. Сајам аутомобила
у Нишу
У организацији Цитy Маркетинг Центра, а под покровитељством
Града Ниша, у Хали “Чаир”

свечано је отворен јубиларни X

Сајам аутомобила у Нишу. „Ауто Мото Фест” Свечаности отварња
присуствовао је и градоначелник Дарко Булатовић.
Ову највећу привредну туристичку манифестацију у Нишу, коју
сваке године посети око 30.000 људи са југа Србије, отворио је
Младен Алвировић, уредник и водитељ деценијама најгледаније
емисије о аутомобилизму као и ревије „САТ”.
Водећи светски произвођачи возила, делова и ауто опреме на две
хиљаде квадрата, понудиће оно најбоље што имају. Ове године
више излагача биће на паркету нишке дворане, а у понуди ће
бити и нови занимљиви двоточкаши који ће први пут бити
изложени у Нишу. Оно што ће свакако обележити овај сајам су
свакако и електрични аутомобили, који ће се по први пут наћи
пред публиком овог дела Србије. Дистрибутери најављују чак 5
српских премијера и велики број нишких новитета.

Традиционални
„
Дан
аутомобила ” у Нишу

без

У Нишу је обележена Европска недеља мобилности ,традиционалним
програмом на Тргу краља Милана. Ова европска иницијатива
подстиче градове на увођење мера одрживог транспорта и позива
људе да промене понашање у саобраћају – опредељујући се за
алтернативне видове превоза уместо аутомобила.
Град Ниш je, као и претходних година, узео активно учешће у
међународној кампањи чији је мото ове године „Пешачите са
нама“.
У оквиру манифестације „Дан без аутомобила“ на Тргу Краља
Милана своје вештине представили су
спортисти
и деца предшколског и школског узраста.
Организована је и
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.
Европска недеља мобилности је манифестација којом се промовишу
алтернативни видови саобраћаја у односу на моторизовани
саобраћај који користи фосилна горива. Циљ Европске недеље
мобилности је да се промотивним манифестацијама и спровођењем
макар једне трајне мере одрживе урбане мобилности учини напор
да се смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају услови
за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака.

10. Ауто Мото Фест у Нишу
Сајам аутомобила у Нишу ове године бележи велики јубилеј –
десет година постојања.
10.“Ауто Мото Фест” Ниш биће одржан од 4. до 6. октобра 2019.
године у нишкој Хали „Чаир“.
Поред великог привредног значаја, годинама бележи и велики
број туристичких посета у дане одржавања сајма.
Овим поводом у Градској кући организован је пријем за
организаторе и излагаче на сајму.Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић истакао је да ова манифестација из године у годину
бележи раст и да је Ниш један од ретких градова у региону који
има овакав сајам попут знатно већих метропола.
Након деценије постојања сајам је добио и маскоту, коју је
осмислио вишеструко награђиван нишки карикатуриста Саша
Димитријевић.
Осим изложбе путничких возила, биће понуђен и богат теретни
програм, уз пратећу опрему. Неће изостати велика понуда гума
док ће осигуравајућа друштва имати своје штандове и
приступачну понуду. Традиционално ће бити постављена и тркачка
стаза за малишане. Олдтајмери имаће своје место, јер управо
њихова изложба сваке године изазове велико интересовање
посетилаца.
Брендови аутомобила на нишком Ауто Мото Фесту су Форд,

Фиат,

Тојота, Цитроен, Ауди, Шкода, Рено, Дачија, Нисан, Мазда,
Јамаха, Мотогрини, Џип, Хјундаи као и бројни ауто центри и
сервиси.
Организатор Ауто Мото Феста
покровитељ Град Ниш и ТОН.

је

Сити

Маркетинг

Центар,

МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ У
СРБИЈИ
У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у холу Градске
куће, у суботу 07.09. 2019. године, са почетком у 18:00
часова,
биће одржано књижевно вече писаца из Републике
Српске. Публици ће се представити писци Стеван Р. Стевић и
Јово Николић, водитељ Душко М. Петровић.
Представа Народног позоришта Републике Српске „Кокошка“,
аутора Николаја Велимировича Кољаде, у режији Предрага Штрпца,
биће одиграна у Народном позоришту у Нишу, у суботу
07.09.2019. године, са почетком у 20:00 часова.
Улаз је слободан.

