ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Субота, 7. март
ДАНИ ЛАЗЕ КОСТИЋА
БИНА У ХАЛИ „МАСТЕР”
10.30 – 11.15

Мостови: Словачка – Србија
Мирослав Бјелик, Ненад Шапоња и Зденка Валент Белић

11.15 – 12.00

Промоција књиге на тему Најновија историјска открића
Учесници: pроф. др Предраг Ј. Марковић, директор Института за савремену историју
и проф. др Драгомир Бонџић и проф. др Бојан Димитријевић

12.00 – 13.00

Српско-Бугарско пријатељство

13.00 – 14.00

Словачки издавачки центар
Организатор: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама

14.00 – 15.00

Гости „Лагуне”
Јелена Бачић Алимпић

15.00 – 16.00

Суочавања: Писац и друштвени ангажман
Драган Проле, Фрања Петриновић

16.00 – 17.00

Гости „Лагуне”
Трејси Шевалије

17.00 – 18.00

Дечје новине Доситеј - Издавачка делатност ДОСИТЕЈ
Представљање аутора
Славица Шетина, академик, Слободан Јарчевић, академик, Милан Видојевић, Слободан Живковић,
Миланка Медаковић, Персида Маца Милић

18.00 – 19.00

Др Момчило Диклић „Српски народ у авнојској Хрватској - како је нестао један народ”
ИНС и УСХ; Београд; 2019. година
Удружење „Крајишки привредник”

ШТАНДОВИ ИЗЛАГАЧА
11.00 – 18.00

Свесловенски дани културе
Представљање завичајних удружења кроз културно уметнички програм

10.00 – 19.00

Специјална гошћа из Русије из града Костроме Асафова Татјана заслужени просветни радник,
заслужени радник за образовање Руске Федерације, научник, кандидат педагошких наука,
вандредни професор, организатор међународних пројеката и манифестације. Аутор идеје акције
„Драги добри“

10.00 – 19.00

Ликовно саборовање подршка кинеском братском народу (град Вухану) кроз ликовно
изражавање деце из основних школа и сликара: Жарко Ђукић, Љиљана Недељков, Верица
Чупић, Светлана Миладић, Борислав Ђукић - са циљем слања подршке поруке љубави

11.00 – 13.00

Филмска премијера руских бајки Руски дом и Удружење српско руско пријатељство Доситеј
Обрадовић из Панчева
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13.45 - 14.45
15.00 -1 5.45
16.00 - 18.00

Дечија радионица „Хајде да учимо Кинески заједно“ порука пријатељства и љубави кинеском
народу
Радионица „Писање кинеских идиома“ порука пријатељства и љубави кинеском народу
Ликовна радионица за децу порука пријатељства и љубави кинеском народу
Постављање великог платна за посетиоце сајма на којем ће да цртају и пишу поруке подршке,
љубави и пријатељства братском кинеском народу.
На великом телевизору ће бити приказиване презентације кинеских градова, природе итд.
Преко зучника ће бити пуштана кинеска музика
Током свих ових догађања, на располагању је мерење крвног притиска и шећера.
Организатори: Удружење српско-руско-белоруског пријатељства, Едукативни културно просветни
центар „Русофил” Нови Сад и Свесловенски савез српско-руско-бугарског пријатељства, Београд
Специјални домаћини: Удружење пензионера Сремски Карловци
Аула Новосадског сајма

13.00

„Дани руске културе”
- Уметнички програм који је припремио омладински културни центар 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
Организатори: Руски Дом, Асоцијација „Русија“ и Координациони савет руских сународника
Аула Новосадског сајма

10.00 – 19.00

Гостовање – аутор романа „Јутарња звезда” Владимир Вујиновић
Хала „Мастер”, штанд „Отворена књига” Београд
Промоција
Љиљана Лилиен Новаковић - Београд, Србија
Аула Новосадског сајма, штанд Удружења грађана „Српско-бугарско пријатељство”

Недеља, 8. март
ДАНИ ЛАЗЕ КОСТИЋА
БИНА У ХАЛИ „МАСТЕР”
11.00 – 12.00

Представљање завичајних удружења кроз културно уметнички програм
Организатори: Удружење српско-руско-белоруског пријатељства, Едукативни културно просветни
центар „Русофил” Нови Сад и Свесловенски савез српско-руско-бугарског пријатељства, Београд

13.00 – 14.00

Уручење Награде „Станислав Лем” (Соларис)
О добитнику Горану Петровићу говоре Сава Дамјанов и прошлогодишњи лауреат Јовица Аћин

14.00 – 15.00

ХКУПД „Станислав Препрек”
Организатор: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама

15.00 – 16.00

Књижевност за децу и младе
Дејан Алексић и Ото Олтвањи
Најпопуларнији, најзанимљивији, најдражи
– Стваралачка биографија Ђорђа Марјановића, „Клио”
Маријана Дујовић, ауторка, Витомир Симудрић, музички критичар,
Маја Вукадиновић, културолошкиња и Зоран Хамовић, главни уредник ИП „Клио”

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Гости „Лагуне”
Мирјана Бобић Мојсиловић
Књижевност и нови медији: Чији су booktuberi узор?
Говоре: Милош Лазаревић (To the lighthouse) и Теодора Миленковић (Dora i knjižica)
Mодератор: Катарина Костић (Knjigoložnica)
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ШТАНДОВИ ИЗЛАГАЧА
11.00 – 12.00

Свесловенски дани културе
Представљање завичајних удружења кроз културно уметнички програм

11.00 – 13.00

Филмска премијера руских бајки Руски дом и Удружење српско руско пријатељство Доситеј
Обрадовић из Панчева

11.00 – 19.00

Постављање великог платна за посетиоце сајма на којем ће да цртају и пишу поруке подршке,
љубави и пријатељства братском кинеском народу. · На великом телевизору ће бити
приказиване презентације кинеских градова, природе итд. · Преко зучника ће бити пуштана
кинеска музика
Дечија радионица „Хајде да учимо Кинески заједно“ порука пријатељства и љубави кинеском
народу
Радионица „Писање кинеских идиома“ порука пријатељства и љубави кинеском народу
Ликовна радионица за децу порука пријатељства и љубави кинеском народу

12.00 - 13.00
13.00 - 15.00

Представљање књиге Откриће Библије- Стари и Нови завет у издању Прометеја
Презентација града Костроме и фолклорног ансамбла „МОЗАИК“ Културно ум етнички
програм Асафова Татјана и Фираго Дмитри
Поклон женама за осми март „Поетско вече уз музику и стихове Недељка Ђорђића у поклон
букете за даме о организацији ОКЦЕ
Завршна манифестација хуманитарне акције порука пријатељства љубави и подршке кинеском
народу у тешким тренутцима у борби са епидемијом (свечана додела књига најбољим радовима
на објављеном конкурсу ученика основних школа додела захвалница најбољим ликовним
уметницима и осталим уметницима) и краћи културно уметнички програм ученика који уче
кинески језик и њихових професора и студената

15.00 - 17.00
11.00 - 12.00

Током свих ових догађања, на располагању је мерење крвног притиска и шећера.
Организатори: Удружење српско-руско-белоруског пријатељства, Едукативни културно просветни
центар „Русофил” Нови Сад и Свесловенски савез српско-руско-бугарског пријатељства, Београд
Специјални домаћини: Удружење пензионера Сремски Карловци
Аула Новосадског сајма
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
Организатори: Руски Дом, Асоцијација „Русија“ и Координациони савет руских сународника
Аула Новосадског сајма
Промоција - Тања Иванова - Софија, Бугарска/Барселона, Шпанија
Аула Новосадског сајма, штанд Удружења грађана „Српско-бугарско пријатељство”

Понедељак, 9. март
БИНА У ХАЛИ „МАСТЕР”
10.00
10.20

Вртић „Палчица” изводи песму „Када се дете роди” Радослава Грајића
Вртић „Златна рибица”

КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР „МАСТЕР”
13.00 – 15.00

Додела Награде „Сава Шумановић“ за изузетне домете остварене у ликовној уметности
Организатори: „Бел Арт” и Новосадски сајам
Сала 1

ШТАНДОВИ ИЗЛАГАЧА
13.00

- Изложба „Чета писаца“
- Изложба „Словенске легенде“ из Јекатеринбурга
Организатори: Руски Дом, Асоцијација „Русија“ и Координациони савет руских сународника
Аула Новосадског сајма

НОВОСАДСКИ САЈАМ

