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Отворена изложба туристичке фотографије Републике Српске      

У сриједу, 7. децембра, у Београду је у изложбеном простору
Туристичко-информативног центра у Кнез Михаловој 6 отворена je изложба туристичке
фотографије Републике Српске. Под насловом “Туризам кроз фотографију – Република
Српска“, изложено је 40 најбољих фотографија изабраних на конкурсу који је Трустичка
организација Републике Српске  расписала поводом 27. септембра Свјетског дана
туризма.

  

Вођени слоганом "Наоштрите објективе – ухватите прави моменат“ љубитељи туризма и
фотографије стварали су своја дјела широм Републике Српске, па је ова изложба, која је
септембра ове године отворена у Бањалуци, поред личног задовољства сваком туристи
фотоумјетнику дала и лијеп допринос промоцији туризма Републике Српске.

  

Прије отварања изложбе присутнима се обратио директор Туристичке организације
Републике Српске, господин Тихомир Љубојевић, који је нагласио да је ова изложба
“прилика да Београђанима и туристима који долазе у Београд буду представљене
атрактивне туристичке дестинације Српске, као што су Јахорина, Етно-село Станишић,
код Бијељине, град Бањалука и манастирски туризам у Херцеговини“. Љубојевић је
такође истакао да више од 60 одсто туриста који посјећују Републику Српску чине гости
из Србије и да у прилог томе иде и  Протокол о сарадњи који су непосредно прије
отварања изложбе потписале туристичке организације Београда и Бањалуке.
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  По потписивању Протокола о сарадњи туристичких организација Београда и Бањалуке,директор Туристичке организације Бањалуке господин Остоја Барашин је рекао да једодатна вриједност овог споразума размјена знања и искустава и на тај начин јачањетуристичких привреда, а директор Туристичке организације Београда господин  ДејанВеселинов  да повезивање у свим областима, па и у туризму, доноси добит свимстранама.У пригодном умјетничком програму учествовали су ученици  Музичке школе “СтеванСтојановић Мокрањац“ из Бијељине. Михаела Томић, ученица првог разреда, извела је“Прелудиј и плес“ и “Варијације“ Фредерика Шопена, а Горан Ђокић, ученик четвртогразреда, Скарлатијеву "Сонату у Де-дуру“  и “Прељу“ Ф. Менделсона.  

  Изложбу туристичких фотографија Републике Српске у изложбеном просторуТуристичко-информативног центра у Београду, коју ће Београђани моћи да посјете докраја ове године, отворио је директор Представништва Републике Српске у Србијигосподин Млађен Цицовић, и том приликом рекао да Представништво ради на јачањуинстутационалне сарадње РС и Србије и подстиче све активности које доприносепобољшању њихових укупних односа, и да у оквиру тога види и ову изложбу. Цицовић јеистакао да ће, поред редовних сајамских активности на тржишту Србије, ово бити јошједан елемент промоције туризма Републике Српске, како грађанима Београда, тако идомаћим и страним туристима који ће у овим претпразничним данима боравити уБеограду.
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