
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМ „Данa руске културе“ – 2018 

 
Среда -  7. март 

Дани руске културе –  Руски Дом, Асоцијација привредника „Русија“ и Координациони савет 
руских сународника 
Салон књига – изложбени простор, главна сцена. 
Отварање „Дана руске културе“: 12.00-13.00  
- Презентациja Светског првенства у фудбалу 2018. које се одржава у Русији – Руски центар науке и 
културе у Београду. 
- Уметнички програм припремљен од стране студената Факултета музичке уметности (ФМУ) Београдског 
универзитета уметности, у класи Људмиле Гросс-Поповић и Дејана Суботића.  
Салон књига – изложбени простор, штанд организатора: 13.30 
Презентациja Светског првенства у фудбалу 2018. које се одржава у Русији и презентација пасоша 
навијача – Руски Дом н партнерска туристичка организација  

Четвртак – 8. март 
Дани руске културе –  Руски Дом, Асоцијација привредника „Русија“ и Координациони савет 
руских сународника 
Салон књига – изложбени простор, штанд организатора: 
- мастер курс за ученике основних школа из Новог Сада „Љубав се пише ћирилицом“ уметнице Олгице 
Стефановић. 
 

Петак – 9. март 
Дани руске културе –  Руски Дом, Асоцијација привредника „Русија“ и Координациони савет 
руских сународника 
Салон књига – изложбени простор, главна сцена: 13.00-14.00 
- Наступ омладинске групе руских сународника „Вирус“ из Београда 
- Руски центар науке и културе – презентација образовног програма Руске Федерације за стране студенте 
Салон књига – изложбени простор, штанд организатора: 14.15 
-  радни сусрет специјалиста Руског центра науке и културе са Универзитетима и Факултетима из Новог 
Сада, као и са студентима  и предавачима.  
- Округли сто посвећен обележавању 180 година од успостављања дипломатских односа између Србије и 
Русије. Учесници: заменик уредника часописа „Печат“ Наташа Јовановић, Директор српског одељења 
Међународног јавног Фонда јединства православних народа Наталија Коцев, представник Србије у 
Европском Координационом савету руских сународника Марианна Младеновић, друштва српско-руског 
пријатељства, удружења руских сународника. 
- мастер курс за ученике основних школа из Новог Сада „Љубав се пише ћирилицом“ уметнице Олгице 
Стефановић. 
 

Субота– 10. март 
Дани руске културе –  Руски Дом, Асоцијација привредника „Русија“ и Координациони савет 
руских сународника  
Салон књига – изложбени простор, штанд организатора:  
 



Недеља – 11. Март 
 
Дани руске културе –  Руски Дом, Асоцијација привредника „Русија“ и Координациони савет 
руских сународника 
Салон књига – изложбени простор, главна сцена: 13.00-15.00 
 
 
 
 
 
- Уметнички програм oмладинског културног центра града Суботице „Мон мираж“ – руководилац руска 
сународница  Олга Пугачова 
- Наступ дечјег културног клуба српског одељења Међународног јавног Фонда јединства православних 
народа (школа Св.Саве на Врачару), којим руководи Јулија Даниловић, руска сународница из Београда 
- Наступ дечје вокалне групе „Сунашца ", билингвалног одељења основне школе Ј. Поповић из Новог 
Сада, руководилац Јелена Вукосавлевић. 
- Наступ ученика 1 разреда билингвалног одељења основне школе Ј. Поповић из Новог Сада. Учитељица 
Инна Гавриловић. 
- Наступ победника II музичког фестивала-конкурса хорова у Војводини „Руска песма“,  хора ОШ  „Јован 
Грчић Миленко“ из Беочина. Руководилац Драгана Марјaновић. 
- Наступ хора „Свети Роман Сладкопојац“ – диригент: руска сународница Јевгенија Којић из Новог Сада 
 
 
 

 
ДОБРОДОШЛИ! 

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

 


