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„Дани Српске у Србији“, традиционална манифестација којом Представништво
Републике Српске у Србији сваке године на специфичан начин са двадесет или више
атрактивних програма у шест или седам дана грађанима Србије представља привреду,
културу, науку, просвјету, туризам и спорт Републике Српске, наглашавајући увијек
значај и јачање веза Србије и Српске, ове године се – поштујући све препоруке и
ограничења због пандемије вируса корона – организује као шест колажних ТВ емисија у
сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске (РТРС). Све емисије овогодишње
манифестације „Дани Српске у Србији“, поред РТРС-а емитоваће и Радио-телевизија
Србије (РТС) и 30 регионалних и локалних телевизија у Србији.

  

Шест колажних ТВ емисија овогодишње манифестације Представништва Републике
Српске у Србији „Дани Српске у Србији“, у извршној продукцији РТРС-а уз креативну
подршку ЕТМ продукције, емитоваће се из ТВ студија РТРС-а у Бањој Луци почев од 9.
октобра.

  

Претходних седам година ова манифестација се одвијала у салама и на трговима
градова широм Србије, од Суботице до Врања, од Вршца до Ужица, а ове године ће
преко ТВ екрана програме манифестације „Дани Српске у Србији“ видјети још више
грађана Србије, али и Републике Српске.

  

У новом руху манифестација „Дани Српске у Србији“ ће у шест колажних емисија у
трајању од по сат времена представити значајне госте из Србије и Републике Српске,
као и репортаже и друге прилоге о Републици Српској. Водитељски пар у студију
РТРС-а угостиће министре у владама Србије и Српске, госте из сектора привреде,
туризма, културе, умјетности и образовања, а уз благослов Његове светости патријарха
српског г. Иринеја у емисијама ће се видјети и специјалне изјаве о овој манифестацији и
нарочито о односима и сарадњи Српске и Србије: Жељке Цвијановић, предсједнице
Републике Српске; Милорада Додика, српског члана Предсједништва БиХ, Недељка
Чубриловића, предсједника Народне скупштине Републике Српске, Ане Брнабић,
предсједнице Владе Републике Србије, Радована Вишковића, предсједника Владе
Републике Српске, и проф. др Драгана Станића, предсједника Матице српске.
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У првој од шест колажних емисија овогодишњег концепта манифестације „Дани Српске у
Србији“ представићемо институционалну сарадњу, планове и заједничке пројекте Србије
и Српске у наредном периоду. Тема друге емисије је првенствено економска сарадња и
реализација започетих пројеката, као и планови за будућу заједничку сарадњу Србије и
Српске. У трећој емисији биће ријечи о информационим технологијама, о развоју
иновационе и истраживачке дјелатности и заједничким пројектима Српске и Србије у
тим областима. О примјерима стратешких праваца сарадње и партнерским односима који
се реализују на нивоу градова и општина Републике Српске и Србије биће ријечи у
четвртој емисији ТВ серијала „Дани Српске у Србији“. Иако ће се кроз свих шест
колажних емисија говорити и о туризму у Српској, пета емисија посвећена је конкретно
потенцијалима туристичке привреде Републике Српске и сарадњи туристичких
организација Српске и Србије. Сарадња у области културе и умјетности, а посебно
очување националног идентитета кроз очување српског језика и писма биће основна
тема завршне шесте емисије.

  

Комплетан програм емитовања по ТВ станицама биће објављен наредних дана.

  

Уводну шпицу за колаж ТВ емисију можете погледати ОВДЈЕ .
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