
 

 
 
 
 

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА 
РАДОВА НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ 
У НИШУ ОРГАНИЗОВАНА РАДИ ПРИКУПЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ЛЕЧЕЊЕ СРЂАНА МИТИЋА, СТУДЕНТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 
 
 
Обавешавамо Вас о организовању хуманитарне изложбе радова наставника, сарадника и 
студената Факултета уметности Универзитета у Нишу, која ће бити одржана у понедељак, 
29. октобра 2012. године у 1800 сати, у холу Универзитета у Нишу. Сав приход од продаје 
60 ликовних радова наставника, сарадника и студената Факултета уметности 
Универзитета у Нишу, биће уплаћен на хуманитарни рачун, намењен лечењу нашег 
суграђанина, Срђана Митића, студента прве године основних академских студија 
новинарства на Филозофском факултету у Нишу, који је са 16 година оболео од тешког 
облика мултипле склерозе. Како за ову болест не постоји адекватно лечење које у 
потпуности покрива систем здравственог осигурања, покушавамо да помогнемо и 
обезбедимо му бањско лечење у Горњој Трепчи и квалитетнији живот. Срђан живи само 
са мајком, која не може да му обезбеди све услове за лечење и обоје се тешко боре да 
савладају, макар успоре, прогресију болести. Сада актуелна метода лечења дилатацијом 
крвних судова, којој је, међу првим пацијентима био подвргнут на нишкој Хируршкој 
клиници, није дала резултате. 
 
Ликовни радови, цртежи, слике и графике имају изузетно прихватљиву цену од 2.000,00 
динара до 15.000,00 динара, што је много ниже од тржишних цена.  
 
Изложба се организује под покровитељством Универзитета у Нишу. Изложбу ће отворити 
др Давор Џалто, доцент Факултета уметности Универзитета у Нишу. 
 
Захваљујући донацији Општине Медијана и Галерије АРТ55, сви радови су урамљени. 
 
Позивамо Вас да дођете на отварање изложбе и обавестите своје колеге и пријатеље. 
 
Наставници, сарадници и студенти Факултета уметности у Нишу 
Декан Факултета, проф. др Сузана Костић  
Координатор, проф. мр Славица Ердељановић Цурк  
 (тел. 064 29 25 116) 
 
Хуманитарни рачун је на име Радмиле Бецић, Срђанове мајке и отворен је када су пре пар 
година ученици Гимназије “Бора Станковић” уплаћивали новац за његово лечење. 
 
Хуманитарни рачун 
РАДМИЛА БЕЦИЋ 
ОТП БАНКА бр. рачуна: 325931070045834421 


