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Данас (25. јуна) у Међународном прес центру Удружења новинара Србије одржана је
конференција за медије поводом најаве Видовданских сусрета који ће бити одржани у
Нишу од 26. до 28. јуна, у организацији Удружења матице, дијаспоре, Срба у региону и
пријатеља Срба и Србије „Корени“.

  

  

Предсједник градског одбора „Корена“ у Нишу Љубиша Митић рекао је на конференцији
за новинаре у Београду да ће сутра учеснике примити градоначелник Ниша Драгана
Сотировски, а у недјељу, 27. јуна, ће у 9.00 часова присуствовати литургији и ломљењу
славског колача.

  

У 12.00 часова биће одржана духовна академија у згради Бановине, а након тога
отварање изложбе студентских умјетничких радова.

  

Посљедњег дана, у понедјељак, учесници Видовданских сусрета отићи ће на централну
државну прославу Видовдана у Крушевцу.

  

Предсједник Удружења „Корени“ Стојан Стевановић оцијенио је да ће пандемија
онемогућити велики дио дијаспоре да дође у матицу и упутио позив свим Србима из
дијаспоре који су се затекли у Србији да дођу у Ниш и прославе крсну славу српске
дијаспоре.

  

Предсједник Извршног одбора „Корена“ Милан Гутић рекао је да је Удружење основано
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прошле године у Сремским Карловцима, а да ће сљедеће године слава Видовдан
вјероватно бити обиљежена у Републици Српској .

  

„Овакви празници су тренутак нашег преиспитивања колико достојно носимо у себи
Видовдан и све жртве у српској историји. Треба да тежимо јединству, а оваква
подсјећања су прилика за то“, рекао је Гутић.

  

  

Стручни сарадник Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Владимир
Котуровић позвао Удружење да информише о својим активностима Управу и да заједно
истрају у борби за очување српског идентитета како изван тако и унутар граница Србије

  

Подршку Видовданским сусретима и Удружењу „Корени“ пружило је и Представништво
Републике Српске у Србији.

  

„Представништво Републике Српске у Србији ће настојати да Удружењу „Корени“ пружи
подршку у остваривању програмских циљева и помогне у реализацији пројеката који ће
допринети чвршћем повезивању дијаспоре, Срба у региону и пријатеља Србије, а
наравно и Републике Српске. За Предствништво је од изузетне важности да сви
програми буду усаглашени и да буду у функцији једнственог деловања Републике
Српске и Србије према дијаспори“- истакла је Ања Вукелић, стручни сарадник у
Представништву Републике Српске у Србији.
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