
    
 

 
 

ПРОГРАМ  «ДАНИ РУСКЕ КУЛТУРЕ - 2023», СРБИЈА. 
 

 

Уторак – 7. март 

Изложбени павиљон Новосадског сајма опремљен  je  књигама, предметима примењене 

уметности, сувенирима и уметничком изложбом «Руска цивилизација». 

 

Главна сцена: отварање «Дана Руске културе»:15.00-16.00 

Културни програм: 

- Оперска певачица, лауреаткиња мнобројних међународних такмичења – Анастасија Холц; 

- Студенткиња конзерваторијума «Слобомир П. Универзитета» у Босни и Херцеговини, у класи А. Холц, 

оперска певачица, победница међународног такмичења оперских певача «Вера Ковач Виткаи» у Новом 

Саду, Васја Поповић; 

- Инструментална фолклорна група «Марја Моревна»: Солисткиња је бивша чланица Хора „Пјатницки“ 

и Курске државне филхармоније–Марина Бајгерова; Николај Осколков, Николај Науменко, Иља Пашков 

и Тимур Барсуков. На репертоару су руске народне песме у савременој обради. 

 

 Простор организатора: 16.30-18.0 

- Отварање изложбе «Руска цивилизација»; 

- Креативни сусрет с уметницима; 

- Радионице (мастер клас).  
 

Среда – 8. март 

Изложбени павиљон Новосадског сајма опремљен  je  књигама, предметима примењене 

уметности, сувенирима и уметничком изложбом «Руска цивилизација». 

 

На Међународни дан жена на Простору организатора: 14.00-17.00 

- Мастер клас «Ћирилица у боји. Љубав се пише ћирилицом», сликарка Олгица Стефановић. 

- Презентација књиге «Први и/или последњи петлови», аутор Мирјана Миланков;  

   Превод на руски Ана Ростокина; 

- Културни програм – Бранко Пражић, Радослава Римски, Вера Салонски, Александра Голубовић; 
 

Четвртак – 9. март 

Изложбени павиљон Новосадског сајма опремљен  je  књигама, предметима примењене 

уметности, сувенирима и уметничком изложбом «Руска цивилизација». 

 

Простор организатора: 16.00 

- Презентација Руско-српског фонда за културу и наслеђе (Београд); 

- Дечји вокални студио Руског позоришта «Дар» из Новог Сада; 

- Презентација у онлајн формату - школовање страних студената у Руској Федерацији. 
 

 



Петак – 10. март 

Изложбени павиљон Новосадског сајма опремљен  je  књигама, предметима примењене 

уметности, сувенирима и уметничком изложбом «Руска цивилизација». 

 

Простор организатора: 14.00 

- Презентација Руског спортског и шаховског друштва «Павел Орлов»; 

- Мастер клас «Савремене мултимедијалне методе наставе шаха», шаховски инструктор Андреј 

Кручинин; 

- Пријатељске партије шаха; 

- Презентација у онлајн формату - школовање страних студената у Руској Федерацији. 
 

Субота – 11. март 

Изложбени павиљон Новосадског сајма опремљен  je  књигама, предметима примењене 

уметности, сувенирима и уметничком изложбом «Руска цивилизација». 

 

Простор организатора: 14.00 

- Презентација књиге «Свитања крај реке», аутор проф. Петар Којић; 

- Културни програм – Евгенија Којић; 

- Мастер клас «Пешчана графика. Цртамо песком» Неформални арт центар «АНИМА»,  

   сликарка Душка Потезица; 

 - Презентација у онлајн формату - школовање страних студената у Руској Федерацији. 
 

Недеља -12. март 

Изложбени павиљон Новосадског сајма опремљен  je  књигама, предметима примењене 

уметности, сувенирима и уметничком изложбом «Руска цивилизација» 

 

Главна сцена - затварање «Дана Руске културе». Културни програм: 11.00 

- Омладински културни центар «МонМираж» из Суботице, руководилац – Олга Пугачова; 

- Хор «Свети Роман Слаткопојац», диригент –Евгенија Којић. 

 

Простор организатора: 

- Састанак представника руске националне мањине са организаторима «Дана Руске културе». 

- Дискусија - платформа «Дани Руске културе» као промоција културно-историјског наслеђа Руса у 

Војводини. 
 

 

 ДОБРО ДОШЛИ!!! 

Адреса изложбе у Новом Саду: Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, Србија 
 


