ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
ЗА НИШКИ РЕГИОН
У 2018. ГОДИНИ

Четири велике манифестације у оквиру Недеље руске културе (од 27-30 марта),
које су организовали наставници и сарадници Департмана за руски језик и књижевност
на Филозофском факултету Универзитета у Нишу у сарадњи са представницима
наставника руског језика Нишавског округа, обележиле су рад на промоцији руског
језика и руске културе у 2018. години.
Вече поезије сребрног века – 27. марта 2018. у Руском кутку Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ одржано је Вече поезије сребрног века. О књижевним правцима и
струјама овог познатог периода историје руске књижевности говорили су студенти
Департмана за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. Радом
студената руководио је Управник Департмана доц. др Велимир Илић. Вече руске
музике одржано је 28. марта у Гимназији „Светозар Марковић“. На Вечери руске
музике учествовали су ученици ове гимназије уз подршку гостију из Прве нишке
гимназије „Стеван Сремац“, Угоститељско-туристичке школе из Ниша, Основне школе
„1. мај“ из Трупала и Дома ученика средњих школа Ниш. Талентовани водитељски пар
ученика Гимназије „Светозар Марковић“ провео је више од 200 присутних љубитеља
руске културе кроз најзначајније композиције руске класике, као и музику са
текстовима познатих руских песника.
29. марта одржана је и Олимпијада ученика основних и средњих школа у знању
руског језика, на којој је учествовало 60 ученика из свих нишких гимназија,
Алексиначке гимназије и основних школа „1. мај“ из Трупала, „Милан Ракић“ из
Медошевца и „Мирослав Антић“ из Ниша, а победницима су уручене дипломе.
Мастер-клас за наставнике руског језика под насловом „Његово величанство
руски језик“ одржан је 30. марта на Филозофском факултету. Предавач је била Татјана
Павловна Матјушкина из БГТУ Шухов из Белгорода, бивши лектор руског језика на
Департману за руски језик у Нишу, а присуствовало је око 50 наставника и студената
руског језика и књижевности нишког региона.
Традиционално Руско вече одржано је на Филозофском факултету 23.5.2018.
поводом Дана словенске писмености и Дана Славистичког друштва Србије. Ове године
је приредба добила назив „Мајска ноћ“ по истоименој повести Николаја Гогоља.
Студенти су на сцени „оживели“ јунаке из повести „Мајска ноћ“ Н. Гогоља, поеме
„Демон“ М. Љермонтова, поеме „Црни човек“ С. Јесењина и баладе „Људмила“ В.
Жуковског. Сценски наступ праћен је упечатљивим плесним нумерама и руским
народним песмама које су публици дочарале атмосферу загонетних и мистичних дела
руске романтичарске књижевности. У приредби су успешно учествовали студенти свих
година студија руског језика и књижевности. И овога пута се, као и у протекле три
године, сценаријом, режијом и припремом студената бавила Олга Трапезњикова,
кандидат наука, лекторка на Департману за руски језик и књижевност, виши предавач
Кемеровског државног института за културу.
Октобра месеца у сарадњи са Департманом за српску и компаративну
књижевност, Департман за руски језик и књижевност организовао је серију предавања
истакнутих руских професора и истраживача руске народне књижевности, традиције и
културе.
Департман за руски језик и књижевност добио је позив за учествовање у Форуму:
Уважаемые коллеги!

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
совместно с АНО «Русская гуманитарная миссия» в период с 21 по 21 декабря 2018
года планирует проведение в г. Ниш (Сербия) форума «Долг, ответственность, время:
современная картина мира сквозь призму русской культуры». Форум проводится при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Россотрудничества.
Целью форума является повышение интереса к современной России, ее языку,
литературе и культуре среди широких слоев населения Сербии – преподавателей вузов
и школ, студентов, общественных деятелей, а также всех желающих, интересующихся
вопросами культуры, литературы, истории России. Программа форума направлена на
повышение квалификации преподавателей-русистов в области РКИ, в дальнейшем
развитии подходов к современному литературоведению и искусствоведению,
исследованиям современного литературного процесса, русской общественной мысли
и искусства в контексте диалога культур.
Форум руског језика: „Долг, ответственность, время: современная картина мира
сквозь призму русской культуры“ одржан је на Филозофском факултету у Нишу 21. и
22.децембра. Департман за руски језик и књижевност био је домаћин шесторо
професора државних универзитета из Москве и Санкт Петербурга, врсних стручњака
из области руског језика, књижевности и културе, као и методике наставе руског језика
као страног. Коорганизатори Форума руског језика били су: МАПРЈАЛ, Руски дом у
Београду и Руска хуманитарна мисија. Форуму је присуствовало око 80 наставника и
студената руског језика и књижевности нишког региона.
Реализација Програма који је био у прилогу:
− Лекция «О чем думает Россия сегодня: ключевые направления общественной
мысли» Елистратов Владимир Станиславович, доктор филологических наук,
доктор культурологии, профессор кафедры лексикографии и теории перевода
факультета иностранных языков МГУ
− Лекция«Нравственно-философские проблемы современной русской
литературы» (первая часть) Степанов Андрей Дмитриевич, доктор
филологических наук, доцент филологического факультета СанктПетербургского государственного университета
− Лекция«Нравственно-философские проблемы современной русской
литературы» (вторая часть) Степанов Андрей Дмитриевич, доктор
филологических наук, доцент филологического факультета СанктПетербургского государственного университета
− Мастер-класс по РКИ – Шаклеин Виктор Михайлович, доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики его
преподавания Российского университета дружбы народов
− Мастер-класс по РКИ – Шаклеин Виктор Михайлович, доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики его
преподавания Российского университета дружбы народов
− Мастер-класс «Современный литературный текст на уроке русского языка»
Коротышев Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, директор
секретариата Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы
Второй рабочий день форума

22.12.2018., суббота
− Мастер-класс - открытый урок по русскому языку как иностранном (начальный
уровень)
− Презентация открытых веб-ресурсов для изучения русского языка – Павлов
Алексей Игоревич, доцент кафедры русского языка как иностранного и
методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного
университета
− Мастер-класс «Русское кино: тенденции, проблематика, герои» Бугаева Любовь
Дмитриевна, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка как
иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского
государственного университета
− Мастер-класс по РКИ – Павлов А.И.
− Круглый стол «Российская и сербская молодежь: ценности и авторитеты»
− Презентация «Образовательные возможности российских вузов» Брунова
Наталья Владимировна, Генеральный секретарьМеждународной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы
била је веома успешна, а Форум је изазвао и велику пажњу локалних медија: Народне
новине, Нишке вести, City radio. На затварању Форума пре уручивања Сертификата
присутним наставницима, на предлог доцента Велимира Илића и уз сагласност других
организатора, учесницима се обратила Надежда Лаиновић Стојановић:
Поштоване колегинице и колеге,
Имам велико задовољство и част да са овог места и у дане одржавања
овог импозантног Форума руског језика који је одржан под
покровитељством Министарства просвете Руске Федерације, Весни
Петровић, новинарки дневног листа Народне новине, уручим Захвалницу
Славистичког друштва Србије коју је на предлог Подружнице Славистичког
друштва Србије за нишки регион добила за изузетан допринос
популаризацији руског језика и културе, упознавању, ширењу и повезивању
словенских култура, као и за активност у раду Друштва.
Сигурна сам да ће Весна и даље пратити активности наставника и
професора руског језика што јој поред израженог русофилства спада и у
оквире њеног вишеструко награђиваног дугогодишњег професионалног
рада.
У име свих присутних честитам.
Као председник Подружнице русиста у нишком региону,
организаторима овог скупа захваљујем на подршци очувању руског језика
на овим просторима.
Затим се гостима обратила на руском језику:
Как председатель Общества русистов нишского региона благодарю
организаторов этого мероприятия за поддержку в сохранении изучения
русского языка в этих пространствах. Организаторам из России дарю наши
книги, посвященные новооткрытому русскому поэту Степану Ивановичу
Чахотину и сербскую ракию, которую делал мой супруг проф. Миролюб
Стоянович, почетный член

Славистического общества Сербии, русофил и один из инициаторов и
основоположников Кафедры русского языка на нашем факультете.
До новой встречи!
Ово је један од ретких примера када су организатори семинара – форума
посвећеног наставницима и професорима руског језика са простора југоисточне Србије
показали велико поштовање и захвалност тим људима за труд и љубав према својој
професији – руском језику, и према Русији. Ту су били истакнути прегаоци, професори
и практичари из Москве и Санкт Петербурга са својим изванредним предавањима на
високом нивоу, али и мастер класи прилагођени наставницима који предају руски на
разнимм нивоима образовања. Поред тога један од организатора Хуманитарна мисија
је и економски помогла па су учесници имали богато гошћење, Пуно тога се
захваљујући тој Мисији променило. Када сам ја пре неколико година Руском дому
предлагала да се овакав семинар организује у Нишу, речено ми је да немају
економских могућности. Сада је тај исти Иља Тјапков био присутан као члан
Хуманитарне мисије. Председник Славистичког друштва Србије ми је телефоном
рекао да је тај Форум требало да се одржи у Београду, али да нису обезбедили простор
па им је он предложио да се одржи у Нишу на чему и њему захваљујемо.
Ове године је доцент Велимир Илић са колегама са Департмана покренуо
интерни пројекат, чији је основни циљ популаризација руског језика и културе и
повећање мотивације ученика нишких основних и средњих школа за учење руског
језика. Поред учествовања на свим манифестацијама које је организовао Департман за
руски језик и изузетног анимирања студената за учење руског језика, Олга
Трапезњикова је припремила Масленицу и „Новогодишњи маратон“ који је одржан
27.децембра 2018. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. У
„Новогодишњем маратону“ учествовали су студенти свих година студија. Учесници су
се поделили у два тима, који су се такмичили у знању руских новогодишњих
традиција, способности дешифровања и читања „тарабарске грамоте“, сакупљања
„распаднутих слогова“ и реконструкције познатих пословица. Интелектуално
такмичење се изводило у облику квиза знања, и обухватало је и задатке повезане са
анализом реченица, комуникативних ситуација на материјалу руских филмова,
проналаском и исправком правописних грешака у тексту. Финална провера знања било
је такмичење у говорништву, у оквиру којег је учесницима понуђено да припреме своју
варијанту традиционалног новогодишњег обраћања председника. Студенти су успешно
извршили све задатке.
„У оквирима Издавачког плана Славистичко друштво Србије је током 2018.
издало две књиге часописа Славистика ХХII/1 и ХХII/2, прву књигу уз финансијску
помоћ и подршку Филолошког факултета Универзитета у Београду, а другу уз
финансијску помоћ Министарства науке, технике и технолошког развоја Републике
Србије. Часопис Славистика примљен je на ERIH PLUS листу и налази се у категорији
М23. Радови објављени у часописима на овој листи рачунају се као референтни
приликом избора у академска звања. Овакав статус часописа Славистика иде на углед
Слаавистичком друштву Србије. То је резултат посвећености и напорног рада
Уредништва на унапређењу његовог квалитета, а посебно главног уредника проф. др
Људмиле Поповић“.
У књизи Славистика ХХII/2 публикован је рад мастера Јелене Стошић и
кандидата наука Олге Трапезњикове: Компаративна анализа руских и српских
устаљених израза са компонентом „коњ“. Такође је објављен рад проф. др Надежде
Лаиновић Стојановић: Поглед из прошлости у будућност (сусрет добитника признања

Славистичког друштва Србије за нишки регион) као и њен приказ књиге др Дејана
Марковића, професора на Департману за руски језик и књижевност у Нишу:
Коришћење интернета у настави руског језика и књижевности, објављене 2015. године
у издању Филозофског факултета у Нишу.
Из обимног и лепо сроченог Извештаја о раду Секције за руски језик у Првој
нишкој гимназији „Стеван Сремац“ у школској 2017/2018 који сам добила од активне
професорке Зорице Миленковић, координатора Секције, издвајам следеће:
„Toкoм школске 2017/2018 чланови Секције за руски језик реализовали су више
активности и узели учешћа у реализацији школских манифестација, a учествовали су и
на манифестацији Вече руске музике и на Олимпијади руског језика у склопу Недеље
руске културе у Нишу.
У септембру 2018. традиционално је организовано представљање у склопу
Европског дана језика. Пошто је ове школске године Дан био посвећен руским
књижевницима и песницима, представили смо Достојевског, Толстоја, Maксима
Горког, Владимира Висоцког и Maрину Цветајеву. Учесници су учествовали и на
представљању школе на манифестацији Oтворена врата, a и ове године обележили смо
руски празник Масленицу. Kако су чланови Секције заправо већина ученика који уче
руски језик, напоменула бих дa су њих троје, Немања Тимотијевић IV1, Mихаила
Николић II3, као и Eлизавета Громико II3, учествовали на 5. НИС олимпијади из
руског језика и по броју поена сви су се пласирали у Финале, које је одржано иу Новом
Саду. Најуспешнија је била Mихаила Николић, која је дошла до усменог дела,
последњег круга, и у својој категорији заузела 2. место. Захваљујући овој награди
Mихаила Николић добитник је и Видовданске награде града Ниша. Чланови Секцијa за
руски језик и књижевност има за циљ да додатно промовише руски језик и развија
љубав према овом словенском језику. У активностима учешће узимају ученици који га
уче и то без обзира на ниво знања. На тај начин и ученици са слабији м оценама
добијају могућност да се искажу и покажу неки од својих талената, а самим тим то
доприноси и позитивнијем односу према језику и раду школе. Рад Секције промовише
и саму школу что нам је такође један од циљева. Важно је истаћи да су у нашим
програмима учествовали и ученици који не уче руски језик, али га воле што сматрамо
такође својим успехом.“ Преко портала City radiо oна прати дешавања у вези са руским
језиком и руском културом и доприноси њиховој популаризацији.
Професорка Наталија Јовановић која због недовољног броја часова руски језик
предаје у ОШ „Мирослав Антић“, гимназији „Бора Станковић“ и Правно-пословној
школи, у свом Извештају презентовала је своје ваннаставне активноси:
„Дана 18.2.2018. у Дoму Војске у 12 часова одржан је концерт, посвећен руском
празнику Масленица и српским Покладама. Организатори концерта су били Друштво
српско-руског пријатељства и руских сународника „Наисус“ и војни пензионери. У
програму су учествовали ученици Гимназије „Бора Станковић“, Црквено друштво
„Бранко“ и многи други. Изведене су руске и српске песме, рецитације, фолклор и
балет. Сви присутни су имали могућност да пробају традиционална руска јела и пића и
да виде изложбу руских Матрјошки.
Дана 19.2.2018. у 12 сати у свечаној сали Гимназије „Бора Станковић“ одржана је
Масленица, руски празник који приказује руске традиције и обичаје. Ученици I, II, III,
IV године (24 ученикa) заједно са прoфесорком руског језика Наталијом Јовановић
припремили су програм у коме су изведене руске песме, рецитације и руски фолклор.
Ученици су припремили радове који су били изложени у свечаној сали као саставни
део амбијента. Најбољи и најлепши део програма било је послужење палачикама које
су припремили сами ученици. На крају програма су одржане „Игре без граница“ у

којима су учествовали ученици и професори. Све је ово било припремљено у оквиру
секције „Руска културна баштина“.
У мају 2018 г. ученик Милан Милићевић (г. „Бора Станковић“) и ученица
Теодора Терзић (Правно-пословна школа) су учествовали на 5 NIS Олимпијади, чије је
финале одржано у Новом Саду.
Ђаци гимназије ,,Бора Станковић'' који уче руски језик су у среду 7.11.2018.
посетили Руско–српски хуманитарни центар у Нишу. Тамо су обишли цео комплекс и
били упознати са системом рада и обавезама Центра. Разгледали су разна средства која
се користе у кризним ситуацијама. Упознали су директора Центра који им је причао о
историји Центра и обуци коју сви спасиоци који тамо раде морају да прођу. Ученицима
је било драго што су ишли у обилазак Центра, који је био веома едукативан.
У априлу 2018 г.ученици VII разреда из ОШ „Мирослав Антић“ и ученици I и II
године из Гимназије „Бора Станковић“ су учествовали на Олимпијади из руског језика,
која је била одржана у гимназији „Светозар Марковић“ у сарадни са Филозофским
факултетом. Ученик I године Милан Милићевић у својој категорији је освојио 3 место.
Од Биљане Илић којој је ове године уручена Захвалница Славистичког друштва
Србије добила сам Извештај у коме су подробно описане врло инспиративне
активности многих наставника у ширем Нишавском управном округу. За такав
експлозивни рад имала је подршку Гимназије у којој ради, посебно заменика директора
Зоре Лекић Симовић којој је такође уручена Захвалница, Департмана за руски језик и
књижевност Филозофског факултета у Нишу као и Руске хуманитарне мисије у Нишу.
„У оквиру пројектне наставе у Гимназији „Светозар Марковић“ покренут је
пројекат „Время говорить по-русски“. Циљ овог пројекта је промоција руског језика и
увођење руског језика у изборни блок страних језика од петог разреда основне школе.
У оквиру пројекта је испланирано да се кроз радионице руски језик приближи деци,
ученицима четвртог разреда. Радионице су осмислиле професорке руског језика
Наташа Цакић и Биљана Илић, а материјал за радионице је обезбедила гимназија.
Ученици Гимназије су под руководством професорки Наташе Цакић и Биљане Илић
обишли школе, координисали радионицама и помагали ученицима основних школа
при изради матрјошки. На радионици у Основној школи „Краљ Петар I“ је учествовало
40 ученика четвртог разреда, а у Основној школи „Учитељ Таса“ учествовало је 75
четвртака. Деца су одлично одреаговала на радионице и показала велико
интересовање. Пројекат је успео јер се у Основној школи „Краљ Петар I“ вратио на
листу језика који се нуде ученицима четвртог разреда у анкети за избор другог страног
језика од петог разреда. Позитивно се изјаснило 13 ученика, а да би се формирала
група, било је потребно 15 ученика. Али је у сваком случају остварен успех, јер ће и
наредних година ученици моћи да бирају руски језик. У плану је да се и у наредној
школској години ради на овом пројекту јер интересовање код ученика постоји“.
Други део Извештаја односио се на опис манифестације Вече руске музике у
оквиру Недеље руске културе. Осим ученика ове Гимназије наступили су и гости из:
Дома ученика средњих школа Ниш, Основне школе „Први мај“ Трупале, Прве нишке
гимназије „Стеван Сремац“ и Угоститељско-туристичке школе Ниш. Многобројна
публика је уживала у стиховима Јесењина, Пушкина, затим у традиционалној али и
савременијој руској музици, као и у балету. У публици су се осим великог броја
ученика и родитеља, нашли и представници Департмана за руски језик и књижевност,
деканица Филозофског факултета и заменик градоначелника Ниша. Вече је имало за
циљ промоцију руског језика и музике.
У трећем делу Извештаја Биљана Илић описује Олимпијаду из руског језика која
је одржана у Гимназији „Светозар Марковић“ Ниш у оквиру Недеље руске културе.
Олимпијада је одржана за ученике I и II разреда гимназије и VII и VIII разреда основне

школе. На Олимпијади се проверавало знање граматике руског језика и употреба језика
у свакодневним конструкцијама. Циљ такмичења је била промоција руског језика и
дружење ученика, као и размена искустава међу колегиницама. На такмичењу је
учествовало укупно 59 ученика из 8 школа: три основне и 5 гимназија из Ниша,
Трупала, Медошевца и Алексинца.
Oд професорке Зорице Ковачевић добила сам кратак и концизан извештај о
активностима актива за руски језик Гимназије Прокупље:
„На ”Руском зиду” у Гимназији за чије ажурирање је задужена Секција за руски
језик и наставник Зорица Ковачевић, током године 2018. нашле су се следеће теме:
Нова година и Божић, Дан космонаутике и Дан Велике Победе. Написала ми је о Русу
Денису Михајловичу Трушину, личном пријатељу и пријатељу школе који је 9. маја
2018 заједно са ђацима, пратио пренос војне московске параде у част Дана победе
Овакав сусрет са носиоцем руског језика на коме се на руском језику говорило о
значају Победе над нацизмом, на ђаке оставља веома позитиван утисак и врло је
користан за учење језика“.
Она заједно са професором исте школе Милетом Ковачевићем на више начина
промовише руски језик у школи и ван ње: учешће на обележавању Дана школе са
музичким тачкама; учешће и наставника и ученика на часу Српског језика и
књижевности код колегинице Милке Тошић, наставнице књижевности у О.Ш. „Ратко
Павловић”. Обрађивана је песма С. Јесењина "Писмо мајци". Наставница Зорица
Ковачевић је казивала стихове на руском језику, а гимназијалци отпевали пригодну
песму, такође на руском језику.
Учешће на годишњој приредби у градском дому културе. Наступило је 7
гимназијалаца, вокалних и инструменталних солиста, у нумери "Уральская
рябинушка". Са ученицима је радио професор Миле Ковачевић.
„Интернет акција "Поможем друг другу" траје већ више година. Конкретно, 2018.
године фонд наставних средстава за наставу руског језика, обогаћен је са више
десетина књига, часописа, географских карата, сувенира и др. материјала“.
Проследила ми је допуну интернет акцији "Поможем друг другу" коју води већ
неколико година. Приказано је како Русија награђује о Богојављењу оне који у
прокупачкој гимназији предају и уче руски језик: послали су им 5,5 кг разних слаткиша
произведених у Русији. У вези са тим Зорица је написала: „Као и много пута до сада,
дирнути смо, ђаци и ми, знаком пажње, инвентивношћу и оригиналношћу пошиљаоца.
Пошиљалац је, иначе, породица Дудар из Москве. Упознали смо се на интернету и
више пута уживо сретали, што у Србији, што у Русији. Сергеј Дудар је, узгред, један од
креатора акције "Поможем друг другу". Обичан, сјајан млади човек, који воли своју и
нашу земљу, свој и наш језик“.
Зорица ми је послала неколико линкова:
• www.gimnazija-prokuplje.edu.rs/index.php/ucenici/ucenicke-sekcije/20-ruski-jezik
• https://youtu.be/bWNnLpu-B2A
• https://youtu.be/MhmsMVpHQdQ
• https://youtu.be/0ecUDUdQH1s
Недопустиво је да овакве активности остану непримећене од стране
Славистичког друштва Србије. Професори Зорица и Миле Ковачевић имају дуги стаж,
а питање је да ли ће бити младог кадра који ће наставити рад са истим ентузијазмом и
љубављу. Већ више пута сам истицала потребу да се у оквиру Славистичког друштва
оформи група чланова који би лично посећивали и пратили овакве догађаје који су од
непроцењиве важности за опстанак руског језика на овим просторима. О томе би

требало разговарати са Руским Домом и Руским центром. Сами професори се
дугорочно тешко са тим могу изборити.
Од професорке Марине Вацић добила сам Извештај о активностима у Гимназији
Пирот: „Борба за оживљавање руског језика у нашој школи, кроз многобројне наставне
и ваннаставне активности, у последњих десетак година, довела је до остваривања
сарадње са компанијом НИС а.д, која је донирала средства за опремање савременог
кабинета за руски језик. Кабинет је свечано отворен 19. априла 2018. године, уз
пригодан програм у свечаној сали Гимназије Пирот, који је отворио директор школе,
Братислав Крстић. Отварању су присуствовали, поред градоначелника Владана Васића
и координатора за сарадњу компаније НИС са образовним институцијама Снежане
Лакићевић и Марије Јелић, представници Амбасаде Руске Федерације, Руског дома,
Филолошког факултета из Београда, Филозофског факултета из Ниша, гимназије из
Новог Сада, директори наших основних и средњих школа, као и ученици и професори
наше школе. Снежана Лакићевић је, у свом обраћању, као један од пресудних фактора
у доношењу одлуке компаније НИС да се Гимназији Пирот донирају средства за
опремање оваквог кабинета, истакла и чињеницу да у школи данас, од укупног броја
ученика у сва четири разреда руски изучава стотинак ученика“.
Maрина ми је послала следећи линк:
https://www.youtube.com/watch?v=m1YcORvddvk
Присуствовала сам свечаности и после првог - пробног часа честитала отварање
кабинета, поздравила професорку Марину Вацић која је одржала тај час, и пртисутне,
и истакла задовољство што сам баш у тој гимназији пре 50 година (1968) почела да
радим као професор руског језика.
У даљем тексту Извештаја Марина Вацић истиче да је на међународној
олимпијади „Лик Русије“, чији је организатор Средња школа при Амбасади Русије у
Београду уз подршку Руског дома, Амбасаде Русије, Министарства просвете РС и
компаније НИС а.д, у номинацији „Живот природе се чује“, колажни приказ на руском
језику ученика Гимназије Пирот који су припремиле Марина Вацић, проф. руског
језика и Анита Николић, проф. музике, освојио прво место.
На НИС-овој олимпијади из руског језика, у финалу, ученица другог разреда
Софија Обвинцева је у својој категорији (категорија оних којима је руски матерњи
језик), од тридесеторо учесника, освојила 11. место. Њен ментор је била Марина
Вацић.
На упису у први разред Гимназије Пирот и ове године се већи број ученика
определио за руски језик као други страни (уместо француског, који су учили у
основној школи), тако да ове школске године у првом разреду има укупно 40 ученика
који уче руски.
Као и других година, и сада сам од Оливере Војиновић добила опширан Извештај
о раду наставника руског језика у Алексиначком округу у 2018. години.
Извештај почиње описом значајне манифестације Дана руске културе који је
одржан крајем 2017.
„21. децембра 2017. године, у Великој сали Дома културе, шест школа општине
Алексинац, међу којима се нашла и Алексиначка гимназија, приредило је програм
поводом обележавања Дана руске културе. Пред препуном салом, више од 50 учесника
извело је изванредан једноипочасовни програм на руском језику. Дан руске културе
организовао је Актив наставника руског језика општине Алексинац у сарадњи са
Центром за културу и уметност Алексинац, а уз подршку саме општине. У публици је
било представника компаније НИС, Руског хуманитарног центра из Ниша, Департмана
за руски језик и књижевност и др.

У четвртак, 22. марта 2018. године, у Алексиначкој гимназији одржана је
Промоција Универзитета "Лобачевски" из Нижњег Новгорода. Тог дана проректор и
заменик ректора за међународну сарадњу Научно-истраживачког универзитета
"Лобачевски", господин Кирил Баландин и господин Константин Кемајев, посетили су
нашу школу. Они су упознали наше наставнике, ученике билингвалних одељења и
њихове родитеље са Универзитетом "Лобачевски", студијским програмима,
могућностима уписа и студирања на овом престижном универзитету. Ова посета спада
међу догађаје који су обележили школску 2017/2018. годину у Алексиначкој гимназији.
Сарадња Универзитета из Нижњег Новгорода са Алексиначком гимназијом,
успостављена је у оквиру НИС - овог пројекта "Енергија знања" и већ даје своје прве
резултате - два ученика првог билингвалног одељења отпочеће студије петрохемије на
Универзитету „Лобачевски“ већ 2018/2019. године, a професор руског језика је добио
стипендију за стручно усавршавање у оквиру универзитетске летње школе руског
језика.
У оквиру Недеље руске културе одржане у Нишу 29. марта 2018. године, било је
одржано такмичење у знању руског језика. У такмичењу су узели учешће и ученици
Алексиначке гимназије и освојили друго и треће место.
Огледни час посвећен обележавању 150 година од рођења Максима Горког
одржан је 30. марта 2018. године, у Свечаној сали Алексиначке гимназије. Час је био
припремљен и одржан са ученицима одељења 3/2 и 3/4.
Већ шесту годину заредом, најуспешнији ученици Алексиначке гимназије
учествују у финалу НИС-ове олимпијаде из руског језика! Само учешће у овако
масовном и захтевном такмичењу, у конкуренцији најбољих познавалаца руског језика
и културе међу ученицима Србије, Црне Горе и Републике Српске, већ је само по себи
велики успех и мотивација за даљи рад и боља постигнућа!
Школски круг такмичења био је организован и спроведен 23.04.2018. године.
Наставник руског језика Оливера Војиновић, добила је стипендију руског
Министарства образовања за стручно усавршавање у оквиру летње школе руског
језика "Лето - по русски" на Универзитету “Лобачевски“ у Нижњем Новгороду.
Током три недеље, колико је трајала школа, Оливера Војиновић је имала прилику да
усавршава језик и методику наставе руског језика“. Оваква понуда и реализација је
права захвалност Русије за сав труд који је један професор уложио у изучавање руског
језика у српској средини.
Као председник Актива професора руског језика у Алексиначком округу,
Оливера је укратко описала њихов рад.
„Колегинице које раде у основним школама такође не посустају. Током године
имају низ различитих активности, почев од обележавања Дана европских језика, преко
учешћа у обележавању Дана школе и Дана руског језика и културе. Све припремају
ученике за такмичење из руског језика. У 2017/2018. години на Републичко такмичење
из руског језика пласирали су се ученици из ОШ "Вук Караџић" у Житковцу и ОШ
"Стојан Живковић Столе" у Трњану. Све колегинице припремају децу за НИС-ову
олимпијаду. И ове године су имале представнике у финалном кругу овог престижног
такмичења из руског језика колегинице: Вера Рајковић из ОШ "Вук Караџић" у
Житковцу , Марија Златковић из ОШ "Стојан Живковић Столе" и Ивана Илић из ОШ
"Свети Сава " у Суботинцу“.
Оливера свако описује манифестације које сматра најзначајнијим током протекле
школске године:
„Током посете Србији од 9-14. арпила 2018. године, у оквиру Георгијевског
руско-српског културно-спортског фестивала који организује Фонд Владимира
Xраброг и Асоцијација руских дипломата, група коју је чинило педесетак ученика и

наставника из разних крајева Русије, посетила је Алексинац. ОШ "Стојан Живковић
Столе" је у априлу 2018. године била домаћин и организатор пригодног програма за
госте из Русије током њиховог дводневног боравка у нашој општини. Ученици су били
распоређени у породицама ученика свих школа Oпштине Алексинац. У августу 2018.
године, на позив бившег амбасадора РФ у Србији, Валерија Јегошкина , почасног
грађанина општине Алексинац, 10 ученика из свих 5 основних школа општине
Алексинац, у пратњи наставница руског језика Марије Златковић и Иване Илић,
боравило је 21 дан у Међународном дечијем кампу "Океан" у Владивостоку.
Захваљујући господину Јегошкину, ученици су провели још два дана у Москви, где су
у пратњи студената волонтера са Московског дипломатског института при
Министарству спољних послова РФ, могли да се упознају са знаменитостима руске
престонице. Скоро сви наставници припремају Дан руског језика у чијој организацији
увек учествује и пружа подршку и помоћ, Центар за културу и уметност Алексинац“.
Надежда Лаиновић Стојановић је 24. 1. 2019 у својству председника послала
допис Славистичком друштву Србије о предлогу Подружнице Славистичког друштва
Србије за нишки регион:
„Приликом разговора са чланом Управе Славистичког друштва Србије проф. др
Дејаном Марковићем и др Ненадом Благојевићем, асистентом на Департману,
договорили смо се да за 2019. годину за Захвалницу Друштва предложимо Велимира
Илића, доцента на Департману за руски језик и књижевност са чим се он сложио.
После добијене биографије и информације о активностима Велимира Илића, овај
допис прво сам проследила наставницима руског језика са којима сам у контакту, а
после добијеног позитивног мишљења упутила сам га и Славистичком друштву
Србије на разматрање. Надам се да ће наш предлог са биографијом и образложењем
бити усвојен на Годишњој скупштини Славистичког друштва Србије која ће бити
одржана у дане одржавања Скупа слависта почетком фебруара 2019. године“.
Поред предлога за захвалницу, Велимира Илића предлажемо и за новог
председника досадашње Подружнице Славистичког друштва Србије за нишки регион.
Нишки регион више не постоји као званични назив, па то треба променити. Та
подружница се у овде у Славистичком друштву Србије именује као Нишка
подружница, а она је скуп четири округа. Не може се именовати ни као Нишавски
округ, јер је Нишавски само један од четири округа који спадају у нашу Подружницу.
Стога предлажем да се заједно са новим председником из Ниша размотри ово питање и
нађе адекватно решење.
Приметила сам да се у Извештајима не помиње Подружница, јер то сматрају
застарелим, превазиђеним називом, већ се говори о Мрежи професора руског језика
или о Активу професора руског језика. Моје је мишљење да у називу треба да стоји
наставника руског језика, јер наставници других словенских језика нису чланови ове
подружнице, актива или мреже. Председник Подружнице за нишки регион као
изабрани
члан
Групе
http://groups.google.com/group/bilingual-online/topics
са
подробностима на сајту www.bilingual-online.net је и током 2018. године добијао од
Јекатерине Кудрјавцеве ekoudrjavtseva@yahoo.de која ради у Немачкој, методички,
језички и културолошки материјал у вези са руским језиком и руском културом из
Русије и целог света који доприноси распрострањивању руског језика и руске културе.
Тај материјал ишчитава и разврстава према интересовању појединаца и прослеђује га
колегиницама и колегама.
Сматрам да сарадња са Славистичким друштвом Србије треба да буде боља,
чвршћа, шира и плодотворнија. Иако су наставници из ширег нишког региона били
информисани о научним и стручним манифестацијама у Београду, посебно о семинару
за усавршавање наставника руског језика „Зимска школа“ који се одржавао у „Руском

дому“, одзив је био занемарљив. Главни разлог је у недостатку финансијских
могућности наставника за одлазак у Београд, за плаћање котизације од 4 000 динара и
за дводневни боравак у Београду. Из Управе Града Ниша су на Апел Славистичког
друштва Србије одговорили да немају материјалних средстава и да о свом трошку не
могу финансирати њихово стручно усавршавање. Питамо се да ли су наши градови
толико сиромашни да не могу подржати оне који желе да се стручно и културно
уздижу ?!
Задовољна сам и поносна што иза себе остављам једну јаку, енергичну, способну
младу генерацију професора руског језика са којима сам годинама успешно и
пријатељски сарађивала, спремних за даљу борбу за опстанак руског језика у
образовном систему Републике Србије.
С поздравом, поштовањем и захвалношћу
Надежда Лаиновић Стојановић,
досадашњи председник Подружнице
Славистичког друштва Србије за нишки регион

