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ГОДИНА ЕКОЛОГИЈЕ
Назив манифестације

Датум

Название мероприятия

Консултације
за учеснике конкурса за стипендирање
студија у Русији
у оквиру државног буџета РФ

3.02.
петак
10:00-17:00

Встречи-консультации
с участниками конкурса на соискание
стипендий на обучение в российских вузах
в рамках квот

Поводом обележавања јубилеја премијере
истоименог балета Чајковског из 1877.
Пројекција играног филма
„Лабудово језеро“
(екранизација из 1957.)
Поводом 180-годишњице погибије Пушкина
Књижевно-музичко
вече сећања на
Александра Сергејевича Пушкина
Учествују: Хор словенске песме
„Лучинушка“
ученици средње школе при амбасади
Русије у Србији
Водитељ: проф. Андреј Тарасјев
Заједно са Друштвом за очување спомена
на Русе у Србији
уз подршку спомен-музеја Пушкина
„Михајловско“
Поводом 130-годишњице рођења
Василија Чапајева (1887-1919)
Пројекција играног филма „Чапајев“

7.02.
уторак
17:00
Велика сала

К 140-летнему юбилею премьеры балета
П.И. Чайковского
«Лебединое озеро» (1877г.)
Показ фильма «Лебединое озеро»
(экранизация 1957 г.)

10.01.
петак
19:00
Велика сала

К 180-летию со дня гибели А.С. Пушкина
Литературно-музыкальный вечер памяти
А.С. Пушкина
Участники: Хор славянской песни
«Лучинушка»,
учащиеся Средней школы при посольстве
РФ в Сербии
Ведущий: проф. Андрей Тарасьев
Совместно с Обществом сохранения
памяти о русских в Сербии
При поддержке музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское»

Србија очима руског сликара
Отварање уметничке изложбе
Анатолија Ивакина
„Живописна земља“
Отварање изложбе слика
„Србија са палете руских сликара“
Заједно са Ликовним симпозијумом
„Вукадиновић“

14.02.

Поводом 115-годишњице рођења
Љубови Орлове (1902-1975)
Пројекција играног филма „Волга-Волга“
Консултације
за учеснике конкурса за стипендирање
студија у Русији
у оквиру државног буџета РФ

14.02.
уторак
17:00
Велика сала
уторак
18:00
Мермерна сала

17.02.
петак
18:00
Галерија
17.02.
петак
17:00
Велика сала
27.02.
понедељак
10:00-17:00

К 130-летию со дня рождения
В.И. Чапаева (1887-1919)
Показ фильма «Чапаев»
Сербия глазами русского художника
Открытие художественной выставки
«Живописная страна»
Автор: Анатолий Ивакин
Открытие выставки картин
«Сербия с палитры российских
художников»
Совместно с Объединением сербских
художников «Вукадинович»
К 115-летию со дня рождения
Л.П. Орловой (1902-1975)
Показ кинофильма «Волга-Волга»
Встречи-консультации
с участниками конкурса на соискание
стипендий на обучение в российских вузах
в рамках квот

Вече сећања на Ансамбл песама и игара
Руске армије „Александров“
Концерт „Сећање...“
уз учешће студената и професора
Факултета музичке уметности
Београдског универзитета уметности
Међународни Фестивал поезије и
представљање збирке стихова
„Русијо, мајко“
Заједно са српско-руским братством Србија

27.02.
понедељак
19:00
Велика сала

28.02.
уторак
18:00
Велика сала

Вечер памяти Ансамбля песни и пляски
Российской армии имени
А.В. Александрова
Концерт «Мы вас помним…»
с участием студентов и преподавателей
факультета музыкального искусства
Белградского государственного
университета искусств
Международный фестиваль поэзии
Презентация сборника стихотворений
«Россия-мать!»
Совместно с Обществом сербскорусского братства «Сербия»

Информације о могућим изменама у програму на тел. 2642-178
Адреса:
Краљице Наталије 33, 11000 Београд е-mail: sekretar@ruskidom.rs; www.ruskidom.rs

