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Саопштење за јавност
ЗГАРАДА НАРОДНОГ МИЗЕЈА У НИШУ
Програмом рада Народног музеја у Нишу за 2009. годину, о коме је
расправљано на петој седници Корисничког савета јавних служби, планирана су
новчана средства за изградњу зграде Народног музеја.
Представници Центра за заштиту потрошача ФОРУМ су током расправе
предложили да се одустане од изградње нове зграде за Народни музеј, јер у Нишу
постоји идеалан објекат за ту намену, где се уз мања улагања у адаптацију, може
добити простор за смештај свих експоната, који су сада смештени у више објеката.
Реч је о касарни ``Филип Кљајић``, која се може добити од Војске Србије у
замену за изградњу станова за њене припаднике.
Тај објекат има историјску вредност а смештајем Народног музеја добиће
још више на свом занчају. Објекат има импозантан изглед и подсећа на зграде
музеја у Француској, поседује велики простор где се могу обезбедити адекватни
услови за смештај и чување историјског блага града Ниша а има и ограђено
двориште где се могу распоредити експонати који се могу чувати на отвореном
простору.
Пресељењем Народног мизеја у касарну ``Филип Кљајић`` ослободиће се
неколико објеката у центру града Ниша, које ће локална самоуправа моћи да
искористи за своје потребе.
Сасвим је сигурно да је склапање уговора са Војском Србије о преузимању
касарне ``Филип Кљајћ`` јефтинији и бржи начин за добијање идеалног објекта за
зграду Народног музеја у Нишу.
Позивамо руководство Народног музеја да упути иницјативу према локалној
самоуправи за покретање разговора са Војском Србије о условима за преузимање
касарне ``Филип Кљајић`` као и израде пројекта адаптације објекта у циљу
стварања адекватних услова за смештај историјских експоната Народног мизеја
града Ниша.
Ниш, 22.03.2009. године
П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр. Јован Јовановић, дипл.инг.
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