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У организацији Феријалног савеза Републике Српске од  25. до 27. октобра ове године
реализована је трећа студијска посјета младих из Републике Српске Београду.

  

Групу од сто шездесет младих из Републике Српске у Палати Србије прво је уз ријечи
пригодне добродошлице примио државни секретар у Министарству омладине и спорта у
Влади Републике Србије г. Ненад Боровчанин, који је том приликом нагласио да се
традиција студијске посјете наставља. "Надам се да ће она   резултирати повезивањем
људи из Србије и Републике Српске и учинити да   реку Дрину доживљавамо као нешто
што нас спаја, а не раздваја" - рекао је Боровчанин и додао да се сарадња два
министарства омладине и спорта непрестано развија као и да се припремају врло
садржајни пројекти за наредну годину.

  

У име Феријалног савеза Републике Српске окупљенима се  обратио предсједник те
организације г. Дубравко Сувара, који је рекао да се  нада да ће ускоро и млади у
Србији имати прилику да посјете Републику Српску и њене  институције и  да млади
људи из Српске доживљавају Србију као своју земљу, јер су  одувијек били везани за њу
културно, историјски и политички.

  

  

Млади представници студентских и омладинских организација из Српске су потом уз
пратњу кустоса Палате Србије обишли ову архитектонски јединствену грађевину и
упознали салоне и просторе у којима су одржане многе сједнице и конференције како
домаћег тако и свјетског значаја, а затим су посјетили 58. Међународни београдски
сајам књига и штанд Републике Српске.
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Млади из Републике Српске посјетили Београд

За вријеме тродневног боравка у Београду организоване су посјете Војном музеју на
Калемегдану, Дворском комплексу на Дедињу, Музеју историје Југославије и Музеју
ваздухопловства. Учесници су прошли и туристичку руту "Књижевни водич кроз Београд
– стазама Моме Капора" уз пратњу професионалних водича Туристичке организације
Београда.

  

  

Представништво Републике Српске у Србији учествовало је у организацији и ове треће
студијске посјете младих из Републике Српске Београду.
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