
ПРОГРАМ ДАНА УКРАЈИНЕ 

Манифестације у Културном центру Новог Сада 

 

Први дан, отварање – презентација Украјине и Лавова као града побратима Новог Сада – 16. мај 

2017. године 

догађај локација време 

Изложба „Историја односа Украјине и Србије“ 
 
Изложба састоји од 20 паноа 70*50 см са текстом и 
сликама о историји украјинско-српског пријатељства, 
почев од Старе Руси, преко козака, украјинских монаха на 
Фрушкој Гори све до Другог светског рата, досељавања 
украјинаца и русина на просторе Србије и данашње 
сарадње Украјине и Србије, главних достигнућа у области 
културе, науке и образовања. 
Циљ ове изложбе је да се прикаже да су украјински и 
српски народ одувек били пријатељи и имали су блиску 
културу и традиције 

Културни центар 
Новог Сада 

17.00 
Слике ће бити 
постављени 
почев од 09.00 
16. маја. 
За њих су 
потребне 
стаклене 
штандове којим 
располаже 
КЦНС 

Округли сто – Нови Сад и украјинске регије – историја 
братимљења 
Отварање Дана Украјине 
 
Програм: 
- Интонирање химне Украјине и Републике Србије у 
извођењу хора Руског Крстура 
- говор Амбасадора Украјине у Србији Олександра 
Александровића 
- говор Председника Скупштине града Новог Сада 
- говор Директора КЦНС 
- говор Шефа Делегације Лавовске градске управе госпође 
Наталије Бунде 
- Украјинска народна песма у извођењу капеле 
бандуриста из Кијевског института музике И.Глијер. 
- песмом се и званично отварају Дани Украјине 
- следи кафа пауза од 15 минута 
- Отварање округлог стола 
- Модератор – Наталија Маркевић 
Наступају: 
- Васиљ Дацишин, новинар 
- новинар Михајло Рамач 
- новинар Паплацко Велимир 
- руководилац КУД „Калина“ П.Закамарок 
- завршна реч Шефа делегације Лавовске градске управе 
Наталије Бунде 
- коктел 
 

Културни центар 
Новог Сада 

17.00-19.00 

Послужење ћемо доставити у периоду од 16.00 до 17.00. Достављање експоната, послужења и 

техничких инструмената преузима на себе Амбасада Украјине. Од КЦНС замолили смо стаклене 

штандове, пано, ако могуће, микрофони.  

Дан други – Кијевска Рус и насељавање срба – 17. мај 2017. године 



догађај локација време 

Филм о Владимиру Великом Кинотека Културног центра Новог Сада 20.00-21.00 

 

Дан трећи– духовне и културне везе Украјине и Србије у епоху Ренесансе – 18. мај 2017. године 

догађај локација време 

 

Дан четврти -  Козацке забаве – 19. мај 2017. године 

догађај локација време 

Дискусија на тему украјинских козака у Србији 
Програм: 
Модератор – Васиљ Дацишин, новинар РТВ 
Наступају: 
- Михајло Рамач, новинар,  
- новинар Ђура Латјак 
- историчар Јанко Сабадош 
- председник Друштва украјинско-српског пријатељства 
Синиша Јокић 
На завршетку - коктел 

Културни центар 
Новог Сада 

18.00-19.30 

филм «Наслеђе нације» Кинотека 
Културног центра 
Новог Сада 

20.00-21.00 

 

Дан пети – Други светски рат и досељавање украјинаца у Војводину – 20. мај 2017.године 

догађај локација време 

Округли сто на тему досељавања украјинаца и русина у 
Србију 
Програм: 
Модератор: 
Новинар Филип Пронек 
Наступају: 
- Председник Националног савета украјинске националне 
мањине у Србији Јозеф Сапун 
- новинар Васиљ Дацишин 
- историчар Степан Симјанив 
- историчар Ђура Харди 
- историчар Саша Сабадош 
- историчар Никола Цап 
На завршетку - коктел 

Културни центар 
Новог Сада 

18.00-19.00 

Предавање о учешћу украјинаца у ослобађању Србије у 
Другом светском рату 
-Програм: 
Предавање Михајла Рамача, аутора документарног филма о 
учешћу украјинских војника у ослобађању Србије у време 
другог светског рата. 
Учесници предавања су украјинци, русини и студенти 
одељења за русински језик Филолошког факултета, као и 
историјског одељења 
На предавању ће бити подељени флајери и буклети о 
садржају предавања 
Кафа пауза на крају 

Културни центар 
Новог Сада 

15.00-16.00 



Изложба фотографија „Дедови и унуци“ 
Изложба представља слике и приче о породицама где су 
дедови бранили своју Отаџбину у Другом светском рату, а 
унуци служе у војсци данас 
- фотографије (10 ком.) су формата А2, биће приказане на 3 
паноа и стајаће само за време предавања. 

Културни центар 
Новог Сада 

15.00 

Филм „Земља“ О.Довженка Кинотека 
Културног центра 
Новог Сада 

20.00-21.00 

 

Дан шести – савремена Украјина позива у госте – 21. мај 2017. године 

догађај локација време 

 

Дан седми – Украјинске и српске савремене традиције  – 22 травня 2017 року 

догађај локација време 

Предавање на тему сличности украјинских и српских традиција 
славља 
Програм: 
Лекција учитељице украјинског језика у Инђији Марте Куљевацки 
о украјинским и српским традицијама 
Учесници су ђаци, студенти који уче украјински и русински језик, 
гости. 
Након предавања гости добијају сувенири у украјинском и 
српском стилу 
На завршетку кафа пауза. 

Културни 
центар 
Новог Сада 

18.00-.19.00 

 

Дан осми. Затварање. – Будућност Украјине и Србије – 23. мај 2017. године 

догађај локација време 

Филм „Непобедљиви“ 
Филм Громадског ТВ о украјинском параолимпијском тиму 
на Олимпијади у Рио де Жанејро. 

Кинотека 
Културног 
центра Новог 
Сада 

20.00-21.00 

Дискусија „Украјина и Србија – која је нама будућност 
потребна“ 
Програм: 
Модератор – Наталија Маркевић 
Наступају: 
- Председник националног савета украјинске националне 
мањине Јозеф Сапун – о томе, како би украјинска мањина 
хтела да унапреди своје односе са Украјином и шта би хтела 
да види у Србији 
- Председник русинске националне мањине Славко Рац (или 
ће његов заменик) 
- Богдан Виславски , председник Савеза русина-украјинаца у 
Србији 
- Амбасадор Украјине у Србији Олександр Александровић 
- представник Скупштине града Новог Сада (ТВС) 
Затварање. Коктел. 

Културни центар 
Новог Сада 

18.00-19.00 

Сви филмови су на усб-у и биће достављени у понедељак 15.05. 


