УНЕСЦО-ови градови у Мостару размијенили искуства
управљања туризмом
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У склопу прославе 15. годишњице завршетка обнове Старога моста, Град Мостар у сарадњи с
УНЕСЦО-ом организирао је конференцију "Одрживи туризам и културна баштина".
Предавачи на Конференцији били су експерти УНЕСЦО-а у области културне баштине и туризма, а
своје праксе из области туризма презентирали су представници УНЕСЦО градова из сусједних
земаља.
Конференцију су отворили директорица УНЕСЦО-а за знаност и културу у Европи Ана Луиса
Тхомпсон Флорес, Царло Марцотулли, први тајник Амбасаде Републике Италије у БиХ и
градоначелник Мостара Лјубо Бешлић.
Директорица УНЕСЦО-а за знаност и културу у Еуропи Ана Луиса Тхомпсон Флорес осврнула се на
развој туризма и проблеме које тај развој може проузрочити, казавши како се такви проблеми
јављају широм свијета те да Мостар по томе није специфична средина.
Истакнула је како проблеми који се могу појавити нису разлог да се неко мјесто скине УНЕСЦОове листе свјетске баштине.
- Одбор за свјетску баштину прати развој културе и туризма у свим градовима и уколико уочи да се
не задовољавају стандарди тражени Конвенцијом УНЕСЦО-а, Одбор ће скренути позорност, али

никада то није пријетња да се неки град скине с УНЕСЦО-ве листе - рекла је Флорес.
Градоначелник Бешлић истакнуо је да ће искуства представника УНЕСЦО градова из сусједних
земаља увелике помоћи Мостару да крене путем одрживог туризма и развоја.
У Мостару, граду сунца, камена и воде, непоновљиви природни крајолик украсила је[нбсп] људска
рука. Успјели смо задржати спонтано испреплетене чари Истока и Запада, а управо је богата
културна баштина одиграо важну улогу у креирању те непоновљиве слике.
Уколико желимо у насљедство оставити све оно што смо и сами наслиједили и уколико сматрамо да
нам је тај аутентични изглед један од извора будућег развитка и напретка, онда ћемо се сви скупа
ангажирати и ту културну баштину чувати, унапрјеђивати и промовирати кроз одрживи туризамказао је градоначелник Бешлић.
О богатом искуству Дубровника, који се већ 40 година налази под заштитом УНЕСЦО-а, говорио је
градоначелник Мато Франковић, дотакнувши се разних тема од обнове града након Домовинског
рата, па до искустава управљања туризмом.
Истакнуо је како је намјера смањити број крузера и дневних излетника у том граду како би се
повећала квалитета живота Дубровчана, али и сама туристичка понуда.
- Нитко не жели бити у граду у којем имате пар хиљада људи на једном мјесту гдје не можете
видјети ни Страдун, ни зидине, ни музеје - казао је Франковић.
Говорећи о обнови Старога моста шеф Уреда УНЕСЦО-а у БИХ Синиша Шешум истакнуо је како
се ради о изнимно значајном догађају за цијелу Босни и Херцеговину.
- Од отварања обновљеног Старог моста, БиХ није имала значајнијег догађаја везано за културу и
културну баштину. Морамо и даље радити на промоцији вриједности које Мостар има. Ове године
је и 14. година уписа Мостара на листу свјетске баштине УНЕСЦО-а и Стари мост и Стари град су
уписани као универзални симбол помирења и суживота - поручио је Шешум.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић подсјетио је да је тај град проглашен првим туристичким
мјестом у Републици Српској у 2018. години у којој је Требиње имало 95.000 остварених ноћења, а
гости су стизали из 90 земаља свијета.
- Свјесни смо чињенице да Требиње постаје препознато када је туризам у питању, али исто тако да
без сарадње с градовима у окружењу не можемо направити бољи резултат - додао је градоначелник
Требиња.
Под називом "Гдје прошлост сусреће будућност" Град Мостар је тако 18. и 19. јула године
обиљежио 15. годишњицу завршетка обнове Старога моста, а програм првог дана обиљежавања те
обљетнице започео је синоћ на платоу испод Старог моста концертом Мостар Роцк Сцхоол,
Симфонијског оркестра Мостар и пјевача Жељка Бебека.
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