
Дани Српске у Србији

  

Пројекат под називом „Дани  Српске у Србији“ покренут је 2013. године са идејом да се
Србији и њеним грађанима на увијек нов и јединствен начин представи Република
Српска и њени потенцијали.

  

  

      

У циљу промоције Републике Српске сваке године се организује вишедневна
манифестација која кроз различите програмске активности подстиче размјену културних
остварења и културне баштине, представља природне љепоте, туристичка мјеста и руте,
угоститељство, кулинарство и вино, презентује инвестиционе могућности, и као
најбитније учвршћује везу између српског народа са обје стране Дрине.

  

Умјетници и ствараоци из различитих сфера дјеловања, туристичка понуда, привредни
потенцијали, наука и култура Републике Срспке промовишу се у Београду, Новом Саду и
другим градовима и општинама у Србији.

  

Пројекат реализујемо у сарадњи са умјетницима, научницима и привредницима који су
родом или поријеклом из Републике Српске а живе и раде у Србији, као и у сарадњи са
умјетницима, научницима и привредницима Србије. Наравно, посебну сарадњу
остварујемо са завичајним друштвима и удружењима у Србији.

  

Представништво Републике Српске у Србији и иначе, континуирано, ради на
представљању Републике Српске у Србији кроз све наведене области, али је ова
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манифестација покренута у жељи да се скрене посебна пажња јавности у Београду и у
Србији на Републику Српску и наш програм рада.

  

У овај пројекат могу да се укључе и други садржаји за које се процијени да су
репрезентативни и да би их требало промовисати, а постичу и доприносе  јачању веза
између  Републике Српске и Србије.

  

  

„Дани Српске у Србији“ 2022. године

  

Десета јубиларна манифестација „Дани Српске у Србији“, одржана је у периоду од 8. до
14. септембра у 10 градова у Србији: Београду, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Врању,
Чачку, Зрењанину, Нишу, Суботици и Новом Саду.

  

  

Програм манифестације погледајте ОВДЈЕ .

  

Линк за општи спот манифестације „Дани Српске у Србији“ можете погледати ОВДЈЕ .

  

  

 2 / 5

../pdf_dokumenti/2022/dani_srpske_program_trolist.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AMIsFUVjviU


Дани Српске у Србији

На линковима испод погледајте реализоване програме:

  

У Народном позоришту у Београду вечерас отворена десета манифестација „Дани
Српске у Србији“

  

Београд јача сарадњу са општинама и градовима у Српској

  

Од данас представљање туристичких потенцијала Српске у Србији

  

У Крушевцу гостовало Студентско позориште Пале

  

Дани Српске у Србији - Ђаковићева са представницима Крагујевца о развоју сарадње у
култури

  

Министарка Гашић посетила Штанд торс-а у оквиру манифестације „Дани Српске у
Србији”

  

Српски језик и ћирилица - темељ културног и националног идентитета

  

Трећи дан „Дана Српске у Србији“ монодрама „Јефимија“ одиграна пред краљевачком
публиком

  

Дани Српске у Србији - Народно позориште Републике Српске представило се
врањанцима комедијом „Хркачи“, а „Врапчићи“ својим концертом најмлађим
београђанима
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Дани Српске у Србији - У Новом Саду започело представљање туристичких
потенцијала Републике Српске

  

Разговор о учвршћивању веза Чачка и Српске и концерт „Оне три“

  

Дани Српске у Зрењанину - договорено интензивирање сарадње са три братска града

  

Дани Српске у Србији – Слободна зона Суботица примјер и за Републику Српску

  

Дани Српске - у Нишу Позориште из Приједора

  

Свечано затвoрена манифестација Дани Српске у Србији

  

  

  

„Дани Српске у Србији“ 2021. године

  

Девета манифестација „Дани Српске у Србији“ одржана је од 22. до 29. септембра 2021.
године у 11 градова и општина у Србији.
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  Програм манифестације погледајте ОВДЈЕ .    На линковима испод погледајте реализоване програме:  Свечано отворени „Дани Српске у Србији“ - никад прече јединство Срба  У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ пријем код градоначелника Београда  Привредна сарадња Српске и Србије и инвестициони потенцијали - конференција уПривредној комори Србије у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“  „Дани Српске у Србији“ данас у Крушевцу  „Дани Српске у Србији“ данас и у Новом Саду  „Дани Српске у Србији“ вечерас у Шиду  „Дани Српске у Србији“ данас у Краљеву  „Дани Српске у Србији“ - данас у Крагујевцу  Дрвар и Сечањ у манифестацији „Дани Српске у Србији“  „Дани Српске у Србији“ са Требињем у Зрењанину  Манифестација „Дани Српске у Србији“ у Кикинди  Богат програм и корисни разговори у Нишу у оквиру манифестације „Дани Српске уСрбији“  „Дани Српске у Србији“ данас у Суботици“  - Наш стратешки циљ је јединство и повезивање са Србијом – свечано затворени даниСрпске у Србији      „Дани Српске у Србији“ 2020. године  У складу са препорукама и ограничењима због пандемије вируса корона,Представништво Републике Српске у Србији своју осму манифестацију „Дани Српске уСрбији“ организовало је и реализовало кроз шест колажних тв емисија које су емитованена РТРС-у, РТС-у и 44 регионалне и локалне телевизије.  Прва емисија  Друга емисија  Трећа емисија  Четврта емисија  Пета емисија  Шеста емисија    „Дани Српске у Србији“ 2019. године  Манифестација „Дани Српске у Србији“ 2019. године припремљена је седми пут по редуи имала је 24 програма у више од 30 извођења у 21 граду и општини у Србији.  

  Програм манифестације погледајте ОВДЈЕ    На линковима испод погледајте реализоване програме:  Свечано отварање манифестације „Дани Српске у Србији “  У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ одржан састанак привредникаРепублике Српске и Војводине  Дуг и гласан аплауз за глумце Народног позоришта Републике Српске  Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић посјетио Нишу оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“  Музички састав „Катера“ из Источног Сарајева наступио у Богословији Светог Саве уБеограду  Херцеговци и пријатељи даровали крв у Новом Саду  Свечано затварање манифестације - Цвијановић: „Дани Српске у Србији“ додатнојачање веза Србије и Српске  
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