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Традиционална манифестација „Дани Српске у Србији” биће свечано отворена у петак,
15. септембра, у 18 сати  у Народном позоришту у Београду, а манифестацију која
промовише културне, привредне и друге потенцијале Српске за седам дана трајања у
прилици ће бити да виде становници 20 градова и општина широм Србије.

  

  

Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији, које је пету
годину заредом и организатор манифестације, најавио је на конференцији за новинаре
да ће „Дане Српске у Србији” отворити предсједник Републике Српске Милорад Додик,
док ће манифестацију благословити Његова светост патријарх српски Иринеј.

  

У умјетничком дијелу програма биће изведена  представа „Трезвено, сабрано и саборно“,
 по заједничком сценарију Вулета Журића и др Нелета Карјлића, који је и редитељ
представе.

  

„Жеља нам је да изразимо, рекао бих, никад пречу потребу за јединством српског
народа, за саборношћу у којој његујемо и чувамо свој језик и писмо, своју вјеру и
традицију, те да с јасном представом о значају идентитета гледамо шта нам је и како
чинити, куда и како ићи. Добро је што је и умјетнички дио програма свечаног отварање
Дана Српске у Србији у том духу и у том смјеру“, истакао је Цицовић.

  

Директор Цицовић је најавио да ће званичном отварању претходити отварање штанда
Туристичке организације Републике Српске у Кнез Михаиловој у 12 сати.
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Према његовим ријечима, када се започело са реализацијом „Дана Српске у Србији”,
није се очекивало да ће већ пета година бити рекордна по броју градова у којима ће
бити одржана, програма и учесника који ће учествовати у тим програмима.

  

„Бићемо присутни у 20 градова у Србији – од Суботице до Врања, од Ужица до Вршца
–реализоваћемо 32 програма у 45 извођења и у програмима ће бити близу 800 учесника”,
изјавио је Цицовић.

  

Он је додао да ће и ове године бити представљена привреда, на три скупа у Врању,
Новом Саду и Суботици, те да ће бити организован и један велики економски форум.

  

„Економски форум у Вили Републике Српске у Београду, који је усмјерен на стварање
што повољнијег амбијента за инвестирање у Републици Српској и Србији, као и региону
требало би да отворе предсједици влада Републике Српске и Србије Жељка Цвијановић
и Ана Брнабић“, најавио је директор Цицовић.

  

„И у свим другим областима имамо богате програме у скоро свим срединама у Србији и,
наравно, из скоро свих средина Републике Српске, и, што је можда и најважније, сви
програми су врло занимљиви“, истакао је директор Представништва Републике Српске у
Србији.

  

Као посебно интересантан директор Цицовић је истакао највећи скуп
културно-умјетничких друштава у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“, који ће
се одржати у Новом Саду 16. септембра, а који Представништво реализује у сарадњи са
Покрајинским фондом за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима,
Покрајинском Владом и Градом Новим Садом.

  

„У сагласју са нашом жељом за јединством и саборношћу биће одржан свечани дефиле
културно-умјетничких друштава из Републике Српске и из Србије, а потом под насловом
'Стазама завичаја' програм на Тргу слободе: народним надпјевавањем и надигравањем у
духу најбољег пријатељства и радости. Учествоваће пјевачке групе и
културно-умјетничка друштва: 'Веселин Маслеша' Бања Лука, 'Младост' Пале,
'Романијска луча' Соколац, 'Swisslion Алат' Требиње, 'Наши обичаји' Теслић, 'Фоча' Фоча,
'Мира Лукач' Дрвар, 'Просвјета'  Вуковар и друштва из неколико градова у Србији“,
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најавио је Цицовић.

  

„Дане Српске' затворићемо 21. септембра у Српском Народном позоришту у Новом Саду
опером 'Кнез Иво од Семберије', након чега ће бити организована посјета Владе
Републике Српске Влади Аутономне покрајине Војводине, а манифестацију би требало
да затворе премијер Српске Жељка Цвијановић и предсједник Покрајинске владе Игор
Мировић", рекао  је Цицовић.

  

Ненад Јанковић, познатији као др Неле Карајлић, који је задужен за умјетнички дио
програма свечаног отварања, рекао је да тај програм није класична приредба, већ "мало
помјерен".

  

„Текст смо писали Вуле Журић и ја, а ја потписујем и режију и ту је сијасет глумаца који
ће одиграти занимљив игроказ, о којем ће се касније дуго причати", рекао је Карајлић.

  

Он је навео да је рад на овом умјетничком програму, који он назива "једночинка", био
занимљив изазов како да се у оквиру ове манифестације направи нешто што је другачије
од убичајеног.

  

„Како да се направи нешто што има своје наравоученије, неку своју мудрост у себи, а
пошто сам ја ту, мора имати и хумора. Мислим да ће бити веома занимљиво свакоме ко
буде гледао то, што у позоришту, што на телевизији", додао је Карајлић.

  

Манифестација „Дани Српске у Србији“ трајаће од 15. до 21. септембра и обухватиће
све области којима се Представништво и иначе свакодневно бави током године.

  

У оквиру манифестације представиће се Бањалучка филхармонија, Хор „Србадија“, 
Дјечији хор „Врапчићи, рок група „Параноид“, етно групе „Траг“ и „Катера“,
културно-умјетничка друштва „Јован Дучић“ из Требиња и „Српски витезови“ из
Бањалуке , Народно позориште Републике Српске, глумци из Источног Сарајева, 
Дјечије позориште Републике Српске, Градско позориште „Јазавац“ из Бањалуке, као и
студентска позоришта са Пала и из Бањалуке.
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Ове године планиран је и богат књижевни програм: предавање о Иви Андрићу,
представљање савремене књижевности Републике Српске, промоција другог,
допуњеног издања књиге др Нелета Карајлића „Фајронт у Сарајеву“ и књижевни
разговори Весне Капор са Мирославом Тохољем и Жељком Пржуљем.

  

Програм овогодишње манифестације „Дани Српске у Србији“ можете погледати...
ОВДЈЕ
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