
RUSKI CENTER V MARIBORURUSKI CENTER V MARIBORU



V ruščini je beseda "MIR" zelo pomembna. Pomeni svet, vesolje, človeško 
skupnost ali družbo, soglasje, stanje brez vojn in spopadov, tišino in mir.

Ruski mirRuski mir pomeni predvsempomeni predvsem Rusijo kot državo, kjer živijo ljudje različnih narodnosti, Rusijo kot državo, kjer živijo ljudje različnih narodnosti, Ruski mirRuski mir pomeni predvsempomeni predvsem Rusijo kot državo, kjer živijo ljudje različnih narodnosti, Rusijo kot državo, kjer živijo ljudje različnih narodnosti, 
ver in prepričanj, ki jih združuje skupna zgodovinaver in prepričanj, ki jih združuje skupna zgodovina in skupna prihodnost.in skupna prihodnost.

Ruski mirRuski mir sestavljajosestavljajo tudi naši sonarodnjaki v vseh državah bivše Sovjetske zveze, tudi naši sonarodnjaki v vseh državah bivše Sovjetske zveze, 
priseljenci iz Rusije in njihovi otroci priseljenci iz Rusije in njihovi otroci širomširom sveta,sveta, državljani tujih držav, ki govorijo državljani tujih držav, ki govorijo 
rusko, učijo oz. se učijo ruski jezik, in vsi tisti, ki jihrusko, učijo oz. se učijo ruski jezik, in vsi tisti, ki jih navdušuje Rusija in njena navdušuje Rusija in njena 
kultura.kultura.

Ruski mirRuski mir poosebljapooseblja strpnost, soglasje in medsebojno razumevanje.strpnost, soglasje in medsebojno razumevanje.

Ruski mirRuski mir pomeni tudi družbo, skupnost, socialno in kulturno harmonijo.pomeni tudi družbo, skupnost, socialno in kulturno harmonijo.



Fundacija "Russkiy mir" je bila ustanovljena junija 2007 po
odločbi predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina. Fundacijo
sta ustanovila Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za
šolstvo in znanost Ruske federacije.
Fundacija je bila ustanovljena z namenom približati ruski jezik in
rusko kulturo mednarodni javnosti, nuditi pomoč pri poučevanju
ruščine, širiti medkulturni dialog in krepiti razumevanje ter
strpnost med narodi.
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CILJE IN NALOGE FUNDACIJE

Cilj Fundacje je popularizacija ruskega jezika, ki je nacionalno bogastvo Rusije, pomemben 
element ruske in svetovne kulture, kakor tudi podpora programov poučevanja ruskega jezika v 
Rusiji in v tujini.

Glavne naloge:
- Podpora neprofitnih organizacij, glavna dejavnost katerih je poučevanje ruščine, priprava 
metodik poučevanja ruskega jezika ter poučevanje zgodovine Ruske federacije;
- Predstavitev aktualnih informacij o Rusiji in formiranje pozitivnega javnega mnenja o Rusiji;
- Podpora nacionalnih in mednarodnih organizacij in združenj predavateljev ruskega jezika ter - Podpora nacionalnih in mednarodnih organizacij in združenj predavateljev ruskega jezika ter 
književnosti;
- Sodelovanje z različnimi državnimi, profitnimi in neprofitnimi organizacijami in ustanovami ter 
posamezniki z namenom popularizaciji ruskega jezika in kulture;
- Podpora ruskih diaspor v zamejstvu pri ohranjanju njihove kulturne identitete in ruskega jezika;
- Pomoč pri organizaciji znanstvenih in izobraževalnih menjav, ki odgovarjajo ciljem Fundacije;
- Podpora ruskih medijev v tujini, usmerjenih k realizaciji ciljev Fundacije;
- Podpora javnih in državnih ustanov pri ohranjanju pisne dediščine Rusije;
- Sodelovanje z Rusko pravoslavno cerkvijo in predstavniki drugih verstev pri promociji ruskega 
jezika in ruske kulture.





Ruski center je mednarodni kulturni projekt, ki ga izvaja ruska fundacija 

"Russkiy mir" (v slovenščini "Ruski svet") v sodelovanju z uveljavljenimi 

svetovnimi  izobraževalnimi  in  kulturnimi ustanovami.

Ruski center je točka dostopa, kjer lahko zase najdete vse, kar  vas 

zanima o Rusiji: od sodobne književnosti do enciklopedij, vse tja do ruskih 

filmov, kot  tudi poučevalnih programov.

Ruski center je točka dostopa do različnih ruskih informacijskih virov.

Ruski center je točka za poučevanje ruščine s pomočjo sodobnih 

učnih metod in najmodernejših računalniških programov.

Ruski center je kreativno središče, kjer se organizirajo in odvijajo Ruski center je kreativno središče, kjer se organizirajo in odvijajo 

umetniške uprizoritve, znanstvene razprave ter središče, kjer je moč 

vzpostaviti sproščeno komunikacijo s predstavniki različnih kultur.

Danes v svetu deluje že 93 ruskih centrov in 105 kabinetov, ki jih lahko 

najdete skoraj na vseh celinah (razen Antarktike), pa tudi v daljnem 

Ekvadorju  in Vietnamu.

Dva od tovrstnih centrov se nahajata na krovu veličastnih jadrnic 

„Nadežda“ in „Mir". „Nadežda“ je na misiji v Tihem oceanu, „Mir“ pa 

opravlja svojo znanstveno  misijo v bližini obale evropskega dela 

Atlantskega oceana.



12. maja 2011. Svečana otvoritev Ruskega centra v Mariboru.



KAJ PONUJA RUSKI CENTER

• Predavanja o Rusiji, ruski kulturi in zgodovini

• Tečaje ruščine za različne skupine: od 
začetnikov do podjetnikovzačetnikov do podjetnikov

• Organizacijo kulturnih dogodkov

• Organizacijo poslovnih srečanj



NAŠI GLAVNI DOGODKI

Razstava Prvi v Vesolju,

Maribor, Ljubljana, Nova Gorica,
2011

Interaktivna predstavitev Altajske pokrajine,
Skupni projekt z Vlado Altajske pokrajine

Ruski center v Mariboru,
2011



Ruska pravljica v OŠ Franca Rozmana-Staneta,

Maribor,
2011

Večer ruske pesmi v Ruskem centru v MariboruVečer ruske pesmi v Ruskem centru v Mariboru

2011



Dnevi Sankt Peterburga v Mariboru,
Skupni projekt z Vlado Sankt Peterburga

Poslovna konferenca,
Maribor
2.4 – 3.4.2012

Dnevi Sankt Peterburga v Mariboru,
Skupni projekt z Vlado Sankt Peterburga

Gala večer baletnih zvezd iz Sankt Peterburga,
SNG Maribor,
2.4 – 3.4.2012



Festival ruskega animiranega filma,

Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Velenje
11.2. – 15.2.2013

Nastop Mance Izmajlove in Darje Čajkovske

Maribor, Unionska dvorana, 20.1.2013



Neposredni HD prenos baleta
ROMEO IN JULIJA
iz Bolšoj teatra, Moskva

Skupni projekt z Hiša Idej, d.o.o.

SNG Maribor, 
12.5.201312.5.2013




