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Свих девет програма манифестације „Дани Српске у Србији“прошли су јуче одлично код
публике у седам градова Србије од Врања до Врбаса.

  

У Врању је манифестација „Дани Српске у Србији“ почела у 10.30 сати пријемом у дому
Градске управе. Делегацију Републике Српске на челу са министром Неђом Трнинићем
примио је градоначелник Врања др Слободан Миленковић, а у 11 сати је у хотелу
СИМПО ПРЖАР, организована прва промоција привредних потенцијала Републике
Српске и сусрет привредника Србије и Српске уз презентацију туристичке понуде
Републике Српске.

  

Уз добродошлицу угледним гостима из Републике Српске, градоначелник Врања др
Слободан Миленковић је у поздравној ријечи на скупу у хотелу СИМПО ПРЖАР, поред
осталог, рекао:
- Руководство Врања је јасно поставило циљеве којима су усмерене наше активности и
на чијем остваривању интензивно радимо. На територији града послују најуспешнија
предузећа, као што су Алфа плам, Бритиш Американ Тобако, Хемијска индустрија, Геокс 
и велики број успешних предузетника. Желимо да овако успешан тренд наставимо уз
помоћ Владе Републике Србије. Ревитализован је рад препознатљивих компанија за наш
град: 
Симпо, Јумко
, погони 
Заваривача
су поново упошљени. Наш план је да развијемо све сегменте привреде, уз истовремено
унапређење образовања, пре свега дуалног, да улажемо у инфраструктуру, створимо
услове за инвестиције и ширење пословања'', каже др Слободан Миленковић,
градоначелник.

  

Градоначелник Врања је на овом скупу Неђи Трнинићу, министру саобраћаја и веза
Републике Српске уручио Кључ града Врања – показјући тим симболичним чином сталну
отвореност Врања за све што из Републике Српске долази у овај град на југу Србије.

  

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић је, говорећи на сусрету
привредника Србије и Српске, истакао:
- Надам се да ће у неком моменту бити и „Дани Врања у Бањој Луци'' или шире, надам се
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да ће бити тако и да ће то отворити туристичку, привредну и сваку другу сарадњу.
Влада Републике Српске и Влада Републике Србије су потписале специјалне и
паралелне везе које омогућавају сарадњу у много ширем обиму и повољнијим условима
него што је то до сада. Ми имамо добру сарадњу у свим областима.

  

  

Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић је у поздравном
обраћању нагласио:
- Манифестација Дани Републике Српске је почела 2013. када смо имали мало програма,
много жеља и нисмо ни размишљали да ћемо већ пету годину бити у 20 градова,
реализовати 32 програма у 45 извођења и да у та 32 програма учествује близу 800
извођача из наше земље. Ми овом манифестацијом представљамо привреду, културу,
науку, умјетност и на тај начин желимо да покажемо куда Република Српска у овом
тренутку иде и на који начин жели да сарађује са Србијом и са цијелим свијетом.

  

Председник Регионалне привредне коморе Лесковац Горан Јовић је рекао:
- Ми ћемо дати пуну подршку привредницима са југа и из Јабланичког и Пчињског округа
да се што боље повежемо и направимо контакте које смо у неком периоду изгубили због
много других проблема и надам се да ће то бити превазиђено једном добром сарадњом.
Овде су фирме које одлично сарађују са Републиком Српском, а то су Алфа, Симпо и још
многе друге.

  

Предсједник Привредне коморе Републике Српске Борко Ђурић је рекао:
- Лијепо је што се гради инфраструктура, али не би било добро да она послужи да нам
још интензивније одлазе млади, школовани, образовани кадрови са нашег подручја.
Треба те људе да задржимо а задржаћемо их уз инвестирање у домаћу производњу, уз
дужно поштовање страних инвеститора.

  

Послије презентације инвестиционих потенцијала града Врања, предсједник Привредне
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коморе Бања Лука Горан Рачић је, уз презентацију привредних потенцијала Републике
Српске, између осталог, рекао:
- Коморски систем Републике Српске је институција која ће свим вашим привредницима
пружити сву потребну логистику и помоћ у остваривању ваших пословних идеја а Србија
је један од најважнијих спољнотрговинских партнера РС негде око 18 % укупног увоза у
РС се реализује из Србије и ти производи се третирају као домаћи.

  

Нада Јовановић, директор Туристичке организације Републике Српске представила је
потом, под насловом „Упознај Српску“, туристичку понуду Републике Српске и
могућности за сарадњу са туриастичким организацама Србије, посебно Врања, те
нагласила:
- За туризам, а и за сву привреду је најважнија доступност, да имате добар пут, добре
конекције, а када се обезбеди инфраструктура онда читава привреда добија један нови
замах, смањује трошкове и слично. Ја знам да у овим крајевима има много бања које су
атрактивне, у које би дошло много страних туриста и то је циљ.

  

Посета је настављена обиласком привредних колектива града, обиласком
културно-историјских и верских знаменитости.

  

  

У 20 сати у Дому војске, у врањској улици Краљевића Марка 2, „Jazz poesy cabaret“ је
синергијом ауторске музике и поезијом два млада бањалучка пјесника Небојше
Курузовића и Саше Берендике извео  музички перформанс које је био толико успјешан
да је публика тражила и бис, па опет бис. Концерт је био комбинација стендапа,
поетских и пјевачких секвенци уз свирку једног од најбољих бањалучких џез бендова.
Свирали су и побрали аплаузе: Небојша Курузовић, пјесник и вокал; Саша Берендика,
вокал и Combine у саставу: Милан Савић, клавир; Стефан Тешановић, гитара; Дејан
Тркуља, бубњеви; Дејан Ђорђевић, контрабас и Невен Маринковић, саксофон, кларинет.
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Концерту у Дому војске у Врању присуствовали су званичници Града Врања, директорка
Народног музеја у Врању и других градских институција, а публику је пред почетак
концерта поздравио директор Туристичке организације Врање.

  

  

У име Владе Републике Српске и уз личне поздраве г. Млађена Цицовића, директора
Представништва Републике Српске у Србији, посјетиоцима се обратила Нада Јовановић,
директор Туристичке организације Републике Српске.

  

  

У Дому војске у Београду синоћ је под диригентским палицама др Јелене Милићевић
Тракиловић и др Десанке Тракиловић одржан концерт хора „Србадија“ из Бијељине.
Програм је водила Драгана Весић.

  

Хор „Србадија“ основан је 1899. године, а после прекида након Другог свјетског рата,
обновљен је 1992. године, од када поред пјевања на светим литургијама наступа на
многобројним међународним фестивалима и такмичењима. „Србадија“ је добитник низа
признања међу којима се истичу одличја Српске православне цркве – ордени Светог
Саве II и III степена и орден Његоша I реда, којим их је одликовао председник Републике
Српске поводом 110. године од оснивања хора. Треба истаћи учешће хора на бројним
хуманитарним концертима и значајним прославама, као што је прослава 860 година
града Москве у августу 2007. године. На свјетској ранг листи хорова „Србадија“ заузима
16. мјесто у категорији традиционалне музике и 105. мјесто на укупној ранг листи, због
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чега представља најбоље рангирани хор из Републике Српске и региона.
 Дио репертоара изведеног у Дому Војске у Београду чиниле су пјесме са Косова, сплет
руских и украјинских народних пјесама, „Милост мира“ и „Кондак Пресветој Богородици“
(М. Говедарица), „Завјет“ (М. Матовић), „Српкиња“ (И. Бајић), „Ово је Србија“, „Тамо
далеко“.

  

У публици је била и професорка Даринка Матић-Маровић, којој је при крају концерта др
Десанка Тракиловић уступила диригентску палицу.

  

На крају програма учесници су се захвалили Представништву РС на пруженој прилици
да  учествују на манифестацији „Дани Српске у Србији“ и изразили спремност  и жељу
да и идуће године буду дио ове велике манифестације.

  

  

Такође у Београду, али у Удружењу „Милутин Миланковић“, јуче је у оквиру
манифестације „Дани Српске у Србији“, књижевним програмом започела серија
Књижевних разговора Весне Капор на трибини под насловом „Безгранично“, у оквиру
којих ће се једном мјесечно београдској публици представљати имена савремене
књижевности Србије и Републике Српске. Први саговорници Весне Капор били су
Мирослав Тохољ и Жељко Пржуљ.

  

Централне теме разговора биле су књижевност као мјесто чувања идентитета и
свједочанство времена и утицај културне политике на положај писца данас.

  

Весна Капор је рекла да су Тохољ и Пржуљ били стубови времена када се стварала
Република Српска и ријетки ствараоци који се у континуитету баве темама из српске
историје.
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Тохољ је нагласио да је важна подршка манифестацији Дани Српске у Србији и изразио
наду да ће у њој учествовати бројна нова покољења.

  

Књижевник из Источног Сарајева Жељко Пржуљ истакао је да је свима из Републике
Српске који се баве умјетношћу циљ да се представе у Београду и нагласио да је он на
неки начин „члан културне репрезентације Српске у Србији“ која се у оквиру ове
манифестације представља публици у матици.

  

- Манифестација „Дани Српске у Србији“ је шанса да покажемо да се ми са оне стране
Дрине бавимо културом, књижевношћу, музиком... Драго ми је што сам овдје и надам се
да ћу и наредних година бити достојан репрезентер државе - рекао је Пржуљ.
У својству домаћина скуп је на почетку програма поздравио предсједник удружења
„Милутин Миланковић“, а трибини су, у име Представништва Републике Српске у Србији,
присуствовале Тијана Кецмановић и Јелена Кусмук.

  

  

У Сечњу је, у Образовно-културном центру су Небојша Кундачина, Маја Колунџија Зорое
и Милан Никитовић озарили публику приказавши јој, на малом простору својим великим
глумачким умијећем, посљедње дане српског пјесника Јована Дучића. Представу
„Последња песма“, по сценарију Аните Панић, адаптирао је и режирао Марко Мисирача.

  

У Аранђеловцу, у Центру за културу и образовање, била је промоција књиге „Срби
Дувна, живот и страдања“, аутора Милана Карана и, потом, пројекција документарног
филма Милана Кнежевића и Далибора Јосиповића „Рашћани, село кога нема“ у
продукцији Сваеза логораша Републике Српске.
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Филм је приказао страдање села Рашћани и Срба у логорима на простору Дувна. Село је
од почета рата од априла 1992. до 29. јуна 1993. године било претворено у логор за
цивиле са тог подручја, логор у коме је више од 300 Срба било изложено разним
видовима мучења и страдања. Међу њима се налазило и четрдесеторо дјеце млађе од
дванаест година. У логору је рођена и беба која је у регистар Црвеног крста уписана као
логораш са напуњених седам дана живота.

  

Књигу су представили: Јово Бајић, Милан Каран, Милан Кнежевић, Далибор Јосиповић
и  проф. Др Божо Важић.

  

Присутне је као домаћин поздравио Мирослав Вјештица, предсједник удружења Срба са
Косова и Метохије и Босне и Херцеговине „Наша будућност“ и додијелио плакету
Представништву Републике Српске у Србији у знак признања за сарадњу

  

Вечери су присутвовали Миладин Јаковљевић, заменик предсједника општине
Аранђеловац и Борислав Максимовић, сарадник за културу и просвјету у
Представништву Републике Српкске.

  

Већина свједока из филма и избјеглих Срба из Дувна данас живи у Аранђеловцу, па су
промоција и филм подстакли снажне емоције међу бројним Дувњацима у публици.

  

  

У Пландишту је јуче, у Културно-образовнном центру „Вук Караџић", био концерт етно
групе „Катера“ из Источног Сарајева (при Храму Светог Василија Острошког). Публика је
била у могућности да заиста ужива у музици из свих дијелова српских земаља и у
севдалинкама, које су - показао се - својина свих народа у Републици Српској и у Босни и
Херцеговини. У Пландишту су јуче свирали пјевали: јереј Видак Вујадиновић, вокал,
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перкусије, музика; Пеђа Харт, гитара, вокал, аранжман; Лука Новосел, хармоника,
клавијатуре; Јована Бојанић, вокал; Јелена Батак, вокал; Сара Марић, вокал и Јелена
Вулић, вокал.

  

У Врбасу  је, у Народној библипотеци „Данило Киш“, глумац Љубо Божовић из Источног
Сарајева казивао монодраму „Вук Караџић“ по тексту Милована Витезовића и по трећи
пут у „Данима Српске у Србији“ 2017. године показао колико је ова представа потребна,
не само ученицима основних и средњих школа, него свима који су на Вуковом трагу
његовања и очувања српског језика и писма.

  

  

У Новом Саду, пред пуном великом, свечаном салом Матице српске, синоћ је - поводом
125. годишњице рођења Иве Андрића - говорио проф. др  Ранко Поповић, професор
Филозофског факултета у Бањој Луци. Говорећи прво о укупном дјелу Иве Андрића,
професор Поповић је највећи дио свог предавања посветио анализи романа „На Дрини
ћуприја“ и на крају, поздрављен бурним аплаузом захвалне публике рекао да је
манифестација „Дани Српске у Србији“ заиста значајна и потребна.

  

  

Скупу у Матици српској присуствовали су академик Љубомир Зуковић, потпредсједник
Академија наука и умјетности Републике Српске, српски пјесник Ђорђо Сладоје,
романописац Анђелко Анушић друге личности културног и јавног живота Новог Сада и
Војводине. Скуп у Матици српској отворио је секретар Матице проф. др Ђорђе Ђурић, а
о манифестацији „Дани Срспке у Србији“, уз поздравну ријеч у име Представништва
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Републике Српске и директора Представништва Млађена Цицовића, говорио је
дугогодишњи спољни сарадник Представништва, књижевник Душко М. Петровић.
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