
„Дани Српске у Србији“ - други дан

17.09.2017.год.
„Дани Српске у Србији“ - други дан      

Министар Малешевић: Младост штити завичајне стазе од зарастања, пропадања и од
корова.

  

„Дани Српске у Србији“ јуче у Новом Саду почели су пријемом свих учесника у
Скупштини Војводине у 16 сати, а послије дефилеа културно-умјетничких друштава од
Покрајинске Владе до Трга слободе био је концерт под насловом „Стазама завичаја“,
којем су присуствовали министар просвјете и културе Републике Српске Дане
Малешевић и директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић.

  

  

Министар Малешевић је, поздрављајући присутне на препуном новосадском Тргу
слободе, захвалио граду Новом Саду на указаном гостопримству Републици Српској.
- Управо ови млади људи који ће вечерас играти и пјевати игре и пјесме свога родног
краја штите завичајне стазе од зарастања, пропадања и од корова. Младост је та која
преноси српску традицију, фолклор, као и цјелокупно културно насљеђе - рекао је
министар Малешевић.

  

  

Присутнима на Тргу слободе, претежено младим људима, обратио се и покрајински
секретар за културу Мирослав Штаткић, који је истакао да ријеч завичај буди љубав,
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радост и тугу, колективно памћење, а дефинише и идентитет.
- Завичај одређује наше коначно место на планети. Једном речју, завичај је реч од злата -
истакао је Штаткић.

  

Директор Представништва Републике Српске у Београду Млађен Цицовић је у својој
поздравној ријечи нагласио значај манифестације „Дани Српске у Србији".
- Ове године Српска је у Србији присутна у чак 20 градова са 32 програма. Током „Дана
Српске“ представићемо привреду, науку и културу Републике Српске у жељи да дамо
пуни допринос подстицању и јачању сарадње између Србије и Српске - рекао је Цицовић
и потом нагласио: - Хвала свима који препознају праве вриједности, који препознају
потребу да стално морамо међусобно да сарађујемо, да јачамо наше односе, јер без тог
братског односа, без јаке и стабилне Србије ми у Републици Српској знамо и свесни смо
да нећемо бити у прилици да одбранимо нашу позицију у оквиру Босне и Херцеговине.

  

На концерту „Стазама завичаја" у Новом Саду наступило је 11 културно-умјетничких
друштава: „Веселин Маслеша" Бања Лука, „Младост" Пале, „Романијска луча" Соколац,
„Swisslion Алат" Требиње, „Наша обичаји" Теслић, „Фоча“ Фоча, „Мира Лукач“ Дрвар,
„Просвјета“ Вуковар и из неколико градова у Србији, као и пјевачких група и гуслара из
Српске и Србије.

  

Представништво Републике Српске у Србији је овај велики концерт „Стазама завичаја"
организовало у сарадњи са Фондом за пружање помоћи избјеглим, прогнаним и
расељеним лицима Војводине и уз подршку Покрајинске Владе и града Новог Сада.

  

  

У Ужицу је у Градском културном центру био концерт класичне музике: „Пјесмом кроз
Европу“. Пјевала је Александра Комленовић, сопран, уз клавирску пратњу
Вељка Мастила и госта Душана Миркова, гитара. Пред ужичком публиком изведене су
пјесме познатих композитора класичне музике: Корсаков, Дворжак, Григ, Рахмањинов,
Обрадорс, Делиб, Бајић, Коњовић. Поред класичне музике на репертоару су биле и
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популарне пјесме: „Љетно доба“ (
Самертајм
) из Гершвинове џез опере 
Успаванка
, композиција “Сјећање“ из мјузикла 
Мачке
Лојда Вебера, пјесма „Изнад дуге“ (
Овер д рејнбов
) из филма „Чаробњак из Оза“ и  латино пјесма „Љуби ме пуно“ (
Бесаме мућо
) од Веласкеза.

  

У Народном позоришту у Краљеву су на програму биле двије представе Дјечјег
позоришта Републике Српске „Фолклорна магија“: у подне и увече су глумци Свјетлана
Андрић, Божана Бијелић, Александра Спасојевић, Драган Бањац, Александар Бланић и
Ђорђе Јанковић остварили прави праву по режији Боња Лунгова, у сценографији 
Дилијана Парванова и музиком коју је изабрао Младен Матовић. „Фолклорна магија“ је и
у Краљеву показала да је врхунски етно музички луткарски спектакл који се не
заборавља. Одрасли и дјеца су једнако уживали у атрактивној глуми и игри, плесу,
пјесми и анимацији са етно предметима из фолклора карактеристичног за српски народ.

  

У Пожаревцу је, у Културном центру, био концерт етно групе „Траг“, најуспјешније из
Републике Српске. Валентина Милекић (вокал и умјетнички руководилац), Тања
Данојевић, Јована Кисин и Хилда Хрекеш. Инструменталисти: Јелена Шкрбић, виолина;
Бојан Штијак, бас гитара и хармоника; Младен Јанковић, клавијатуре; Бобан Аџић,
гитара; Зоран Вујић, перкусије и Горан Пивашевић, фруле, гајде, кавал, вокал,
одушевили су пожаревачку публику, па су и на бис свирали и пјевали. Наступ је на
моменте био толико емотиван да су се на лицима многих могле видјети и сузе. Пјесме  су
биле српске (из Србије, Српске, Книнске Крајине, Црне Горе...), али и влашке, руске,
ромске. Посебно је био запажен наступ Хилде Хрекеш, која је родом из Сирије и дошла је
код нас да студира медицину и убрзо се толико уклопила, не само у наше обичаје, него и
научила наше пјесме и игре. Хилде је извела двије соло пјесме од који је једна била:
“Русе косе, цуро, имаш“, коју је пјевала пола на српском , а пола на арапском језику што је
све присутне просто одушевило.

  

Пред почетак концерта присутне је поздравио предсједник Скупштине Града
Пожаревца Бојан Илић, који је истакао да Срби јединствен народ и да га је немогуће
дијелити. Након концерта, женским члановима етно групе „Траг“ градоначелник Града
Пожаревца Бане Спасовић је, уз честитке о незаборавном концерту, уручио букете
свијежег цвијећа.
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У Панчеву је, у Градској библиотеци био најављен програм Матичне библиотеке из
Источног Сарајева, гдје би наступили књижевници Горан Врачар, Жељко Пржуљ и
Недељко Зеленовић уз изложбу слика Борка Мочевића: „Бијели гавран“. Била је
изложба, одлична, и велика је штета што је није видјело више посјетилаца. Како су у
публици били: један брачни пар и двије шармантне и лијепе даме, а једна од њих позната
књижевница Александра Михајловић, аутор романа „За прстохват цимета“, предвиђено
књижевно вече сарајевских пјесника Горана Врачара и Недељка Зеленовића (Пржуљ
није стигао), прерастао је у угодан умјетнички кружок – разговор о књижевности и
сликарству.

  

  

У Суботици је, у Српском културном центру „Свети Сава“ глумац Љубо Божовић из
Источног Сарајева казивао је монодраму „Вук Караџић“ по тексту Милована Витезовића.

  

Драмски умјетник и професор на академији у Источном Сарајеву Љубо Божовић успио је
дочара лик Вука Стефановића Караџића и да на интересантан начин представи живот и
дјело највећег реформатора у српском језику. Драмска прича о Вуку је прича о његовој
најранијој младости и школовању, и потом свим потешкоћама које су га у животу
пратиле.
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У Крагујевцу је у Дому омладине, био концерт рок групе „Параноид“ из Рудог. Свирали
су: Мирослав Томић, соло гитара и вокал; Горан Гардовић, бас гитара и Бранимир
Томић, бубњеви. Поред више обрада, извели су и двадесет својих нових нумера.

  

Највеселији програм овогодишњих „Дана Српске у Србији“ био је јуче у Дечјем културном
центру у Београду. У Београду у Дечјем културном центру одржан је концерт Дјечијег 
хора „Врапчићи" из Бањалуке. Београдској публици поред чланова дјечијег хора из
Бањалуке  преставили су се и чланови овог хора из Београда.

  

Бранисалв Ђаковић, руководлац хора поздравио је београдску публику и захвалио се
Представништву Републике Српске на подршци и могућности да се представе у овиру
Дана Српске у Србији. Ђаковић је истакао веома успјешну сарадњу са Представништвом
Републике Срспке и директором г. Цицовићем, која траје 10 година.

  

„Врапчићи" су београдским малишанима њиховим родитељима представили
ретроспективу својих наљепших пјесама као што су „Дама као мама“, „Бабарога“, „Моја
тата“ и многе друге хитове, а све то под диригентском палицом Биљане Лолић, Смиљане
Мамић и Јелене Бракочевић из Београда.
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У Београду је, непосредно послије програма „Врапчића“ отворена, у Матици исељеника
и Срба у региону, изложба „Бањалука град отвореног срца - Биографска карта" која
приказује биографије и отиске шака истакнутих личности из различитих сфера
умјетности.

  

- Циљ пројекта „Биографска карта" – рекао је аутор Миленко Лакић - јесте да за сваку
личност, са кратком биографијом и фотографијом, односно потписом и отиском руке,
буде сачуван дјелић историје за поштоваоце њиховог рада и за будућа покољења.

  

Лакић је рекао да је „идеја  да се објаве ауторизоване биографије људи који су још живи,
који су задужили ове просторе својим радом у свим областима" и додао да су биографије
потписали они о којима се говори, те да је јединствено и узимање отиска руке од њих.

  

- Тај отисак асоцира на дуготрајно велико пријатељство, на нешто што је потпуно
интимно, на нешто што плени како својом разноликошћу, тако и својим богатством - рекао
је Лакић.

  

У пројекту се за сада налази око 50 биографија, међу којима су биографске карте
Јадранке Стојаковић, Љубивоја Ршумовића, Пере Зупца, Лазара Ристовског, Миме
Караџића, Ивана Бекјарева и многих других.
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  Програм на отварању изложбе у Матици исељеника и Срба у региону водила је НадаСимић Жерајић, говорили су: Миодраг Мића Јакшић, предсједник Матице исељеника иСрба у региону, Борислав Максимовић, сарадник у Представништву Републике Српске иСрбији, Драган Веселиновић, директор ЈУ "Службени гласник Републике Српске“,Миленко Лакић аутор изложбе и предсједник Центра за културне и промотивнедјелатности "Примера" из Бања Луке.  Драган Веселиновић, директор „Службеног гласника Републике Српске" Бањалука,издавача „Биографске карте", рекао је да је пројекат оригиналан, те да овакво нештонигдје није постигнуто и остварено.- Доживљавам овај пројекат као да имам ту испред себе личност о којој је направљенабиографија - навео је Веселиновић.  

  Иначе, и другог дана манифестације „Дани Српске у Србији“ у Београду су, на  платоуизмеђу Београдског излога и Руског цара, Београђани и њихови гости могли да се наштанду Туристичке организације Републике Српске (ТОРС)  упознају с понудама свихтуристичких мјеста у Републици Српској.
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