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Обнова иницијативе:
НИШКИ ЛУВР – У КАСРНИ ``ФИЛИП КЉАЈИЋ``
Док се установе културе у Нишу жале на недостатак простора а вредни експонати
стоје по депоима и нису доступни јавности, касрна ``Филип Клјајић`` већ годимана стоји
празна.
Објекат касарне ``Филип Кљајић`` је као створен за музеј а пошто је под заштитом
државе, за њега се могу добити и новчана срeдтва од Републике за адаптацију и
одржавање.
Идеја о изградњи нове зграде музеја је потпуно депласирана, јер овакав објекат се
данас не може изградити.
Уосталом објекат касрне ``филип Кљајић`` је и сам историјски споменик, па би
смештај музеја у тај објекат била права ствар.
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Сем музеја ту се могу сместити и галерија савремене уметности и Завод за заштиту
споменика, а град би добио њихове садашње објекте који се могу искористити за неке
друге намене. Ту би требало формирати и музеј Народног позоришта.
У свету, су музеји смештени у објектима од историјског значаја а не у ново
сазиданим објектима.
И музеј Лувр у Паризу је смештен у некадашњем дворцу француских краљева.
Пратећи објекти који се налазе у дворишту ове касарне могу да служе за
конзерваторске радјонице а постоје и објекти који се могу претворити у депое.
Ограђен простор око објекта је идеалан за смештај експоната који могу да се чувају
на отвореном простору.
Овај објекат, који је град добио од Војске Србије, је поклон какав се само може
пожелети и на градском руководству је да га правилно искористи, како се у будућности не
би наводио као пример лоше праксе.
Иницијативу за смештај музеја у касарну ``Филип Кљајић`` је Центар за заштиту
потрошача ФОРУМ покренуо још марта 2009. године, када су нам се и грађани јављали
дајући нам подршку.
Да је тада то реализовано, имали би смо шта и где да свету покажемо приликом
обележавања 1700 година Миланског едикта.
Овако и даље велико историјско благо стоји по депоима и недоступно је јавности.
Позивамо целокупну јавност града Ниша да подржи ову иницијативу, како би се
коначно створили услови за претварање града Ниша у центар туризма а испред нишког
ЛУВРА стварали редови за куповину улазнице за посету мизеју као испред ЛУВРА у
Паризу.
Ниш, 01.06.2015. год.
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