
                         

 
 

ПРОГРАМ  „ДАНА РУСКЕ КУЛТУРЕ – 2020“ 

 

Уторак - 3. март 

„Дани руске културе“ –  Руски Дом, Асоцијација  „Русија“ и Координациони савет руских 

сународника, Друштво „Русија“, Друштво новинара  Војводине и Бесмертни пук Нови Сад. 

Салон књига –изложбени простор, главна сцена -16.00-17.00  

Отварање „Дана руске културе“   

- Уметнички програм који је припремила вокална група Руског Дома у Београду под руководством 

Наталије Дојчиновић; 

 - Наступ Александра Кочића -  победника регионалног Фестивала 2020. године „Војничка песма“ 

из  Оленегорска, Мурмански крај, РФ; 

Салон књига – изложбени простор организатора: 17.00-18.00 

- Отварање изложбе „Чета писаца“ 

- Отварање дискусије на тему: „Историјска истина и заблуде. Улога писаца и новинара епохе Другог 

cветског рата и савременика.“ 

 

Среда – 4. март 

„Дани руске културе“ –  Руски Дом, Асоцијација  „Русија“, Координациони савет руских 

сународника, Друштво „Русија“ и Национални савет руске етничке мањине. 

Салон књига –изложбени простор, главна сцена - 15.00-16.00 

-  Презентација радијске емисије „Прозор у Русију“ везанe за десетогодишњицу постојања.  У 

презентацији учествују редакције радијских емисија националних етничких мањина Војводине. 

- Уметнички програм који је припремило билингвално одељење школе „Јован Поповић“  из Новог 

Сада. 

- Уметнички програм који су припремили студенти катедре за руски језик и књижевност 

Филолошког факултета у Новом Саду. 

Салон књига – изложбени простор организатора: 14.00-15.00 

- Отварање изложбе „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга. У сарадњи са ОРС „МИР“ Крагујевац 

- Мастер-клас „Прављење честитке - ручни рад“ Маринe Новохатскајe – „Учимо руски кроз 

креативан процес“; 

Посета ученика основних школа: 

- Изложба „Чета писаца “ 

- Изложба „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга 

 

Четвртак – 5. март 

 

„Дани руске културе“ –  Руски Дом, Асоцијација  „Русија“ и Координациони савет руских 

сународника. 

Салон књига –изложбени простор организатора: у току дана 

-  Презентација образовних програма РФ за стране студенте 

-  Мастер-клас за ученике основних школа из Новог Сада „Љубав се пише ћирилицом“ сликарке  

Олгице Стефановић; 

Посета ученика основних школа: 

- Изложба „Чета писаца“ 

- Изложба „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга 



 

Петак – 6. март 

 

„Дани руске културе“ –  Руски Дом, Асоцијација „Русија“ и Координациони савет руских 

сународника, Друштво „Русија“ и  Национални савет руске етничке мањине. 

Салон књига –изложбени простор, главна сцена – 15.00-16.00 

-  Презентација  књиге „Руски емигранти у Панчеву 1919-1941“ аутора Несибе Палибрк Сукић. 

Презентација књиге се одржала у Дому руске дијаспоре А.Солжењицин октобра 2019 године.  О 

књизи говоре: аутор, рецезент – А. Арсењев, главни уредник градске библиотеке у Панчеву..... 

Уметнички програм: 

- Наступ Милице Вељковић, солисткиње хора ОШ „Јован Грчић Миленко“ из  Беочина, победника  

регионалног музичког фестивала - конкурса хорова у Војводини „Руска песма“,  под руководством 

Драгане Марјановић 

Салон књига –изложбени простор организатора: 16.00 

Мастер-клас „Пешчана графика. Цртамо песком“ Арт.центар „зАНИМА“ Ана Коновалова – „Учимо 

руски кроз уметнички процес“; 

Посета ученика основних школа: 

- Изложба „Чета писаца“ 

- Изложба „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга 

 

Субота– 7. март 

„Дани руске културе“ –  Руски Дом, Асоцијација  „Русија“ и Координациони савет руских 

сународника. 

Салон књига –изложбени простор организатора: 13.00 

-   Уметнички програм који је припремио омладински културни центар „Монмираж“ из Суботице, 

руководилац - сународница Олга Пугачева. 

- Уметнички програм руских сународника „Бела рада“ из Панчева 

- Мастер-клас дечјег студијa „Керамистика“ Инне Поповић – „Учимо децу да раде са глином. 

Учимо руски језик кроз креативан процес“; 

Посета ученика основних школа: 

- Изложба „Чета писаца“ 

- Изложба „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга 

 

Недеља– 8. март 

„Дани руске културе“ –  Руски Дом, Асоцијација  „Русија“ и Координациони савет руских 

сународника. 

Салон књига –изложбени простор организатора: 13.00 

 Затварање «Дана руске културе» 

-  Наступ хора „Свети Роман Слаткопојац“, диригенткиња - сународница  Јевгенија Којић из Новог 

Сада; 

Посета ученика основних школа: 

- Изложба „Чета писаца “ 

- Изложба „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга 

 

Понедељак – 9. март 

Салон књига –изложбени простор организатора:     

Посета ученика основних школа: 

- Изложба „Чета писаца“ 

- Изложба „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга 

 

 

ДОБРО ДОШЛИ! 

Адреса Новосадског сајма: Нови Cад, ул. Хајдук Вељкова бр 11     

 


