ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈА
РУСКОГ ДОМА
У БЕОГРАДУ
АПРИЛ 2017. год.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
РУССКОГО ДОМА
В БЕЛГРАДЕ
АПРЕЛЬ 2017 г.

ГОДИНА ЕКОЛОГИЈЕ
Назив манифестације

Датум

Название мероприятия

Међународни дан књиге за децу
Изложба дечјих цртежа на тему
„Омиљени књижевни лик“ или
„Омиљена књига“

3.04.
понедељак
11:00
Библиотека

Международный день детской книги
Выставка детских рисунков на тему
«Любимый книжный персонаж» или
«Любимая книга»

Изложба дечјих књига
и фотоизложба
„Омиљени писци за децу“

Выставка детских книг и
фотодокументальная выставка
«Любимые детские писатели»

Методички семинар
за професоре руског језика и
књижевности београдских школа и
гимназија

4.04.
уторак
19:00
Велика сала

Пројекција филма

4.04.
уторак
11:00
Библиотека

„АЛЕКСАНДАР. НЕВСКА БИТКА“ 2008.

поводом 775-годишњице победе
на Чудском језеру
(превод на српски језик)
У оквиру обележавања рођендана
Руског дома
Изложба фотографија
„РОМАНОВИ“
У знак сећања на царску породицу
Романов
Уз благослов старешине Сретењског
манастира епископа Тихона (Шевкунова)
у оквиру пројекта „У сусрет Руском
Цару“
Заједно са Светосавском омладинском
заједницом Архиепископије београдскокарловачке
Отварање изложбе
„Руски дом: јуче, данас, сутра“
Промоција књиге
„Tajни живoт трaгичнe цaрицe"
Aутoр: Вилиjaм Лe Кe
Издaвaч: "ННК Интeрнaциoнaл" д.o.o.
„Руске“ улице Београда
Промоција новог издања карте грaдa
Бeoгрaдa
Aутoр: Синишa Ђoрђeвић
Издaвaч: "Meркур-СВ" дoo, Бeoгрaд

5.04.
среда

18:00
Галерија
Велика сала

Методический семинар
преподавателей русского языка и
литературы белградских школ и гимназий
Показ фильма
«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 2008 г.

к 775-летию победы
на Чудском озере
(с сербскими субтитрами)
В рамках празднования Дня рождения
Русского Дома
Выставка фотографий
„РОМАНОВЫ»
Памяти императорской семьи Романовых
С благословения настоятеля Сретенского
монастыря Епископа Тихона (Шевкунова)
в рамках проекта „Навстречу русскому царю“

Совместно с Молодежной јрганизацией
при Архиепископии белградскокарловицкой
Открытие выставки
«Русский Дом: вчера, сегодня, завтра»
Презентация книги
«Тайная жизнь трагической царицы»
Автор: Уильям Ле Ке
Издатель: «ННК Интернационал» ОАО
«Русские» улицы Белграда
Презентация новой карты города
Белграда
Автор: Синиша Джорджевич
Издатель: «Меркур-СВ» ОАО

Међународна акција
провере знања руског језика
„ТОТАЛНИ ДИКТАТ“
у Србији

8.04.
субота
Филолошки
факултет
12:00

Международная акция
по проверке грамотности
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»
в Сербии

Поводом светског дана авијације и
космонаутике
Пројекација документарног филма
„Осмех Гагарина“
(превод на српски језик)

11.04.

К всемирному Дню авиации и
космонавтики
Показ документального фильма
«Улыбка Гагарина»
(с сербскими субтитрами)

уторак

11:00
Библиотека

Тематска изложба
Пројекција филма
„Они су се борили за Отаџбину“
(превод на српски језик)
Поводом Дана филолошке гимназије
у Београду
Книжевно-уметничко вече
„Језик – дар богова“
Поводом 72. годишњице Велике Победе
Почетак акције
„Георгијевска лента“
Поводом 75-годишњице завршетка
битке за Москву
(30.09.1941-20.04.1942)
Пројекција филма „Битка за Москву“
(превод на српски језик)

Тематическая выставка
18.04.
уторак

11:00
Библиотека
19.04.
среда
19:00
Велика сала

Показ фильма
«Они сражались за Родину»
(с сербскими субтитрами)
Ко Дню филологической гимназии
г. Белграда
Литературно-художественный вечер
«Язык –дар богов»

24.04.
понедељак

К 72-й годовщине Великой Победы
Старт акции
«Георгиевска лента»

25.04.

К 75-летию со дня окончания
битвы под Москвой
(30.09.1941-20.04.1942)
Показ фильма «Битва за Москву»
(с сербскими субтитрами)

уторак

11:00
Библиотека

Уручивање награда
победницима олимпијаде за руски језик,
историју и културу Русије
„ЛИК Русије 2017.“

26.04.
среда
19:00
Велика сала

Јубиларни концерт
хора „Слависта“
филолошког факултета
Београдског универзитета

28.04.
петак
19:00
Велика сала

Награждение победителей олимпиады по
русскому языку, истории и культуре
России для школьников
«ЛИК России -2017»
Юбилейный концерт
хора «Славист»
филологического факультета
Белградского университета

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

