
ПОСОЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В РУМЫНИИ 

 

AMBASADA  

FEDERAŢIEI RUSE  

ÎN ROMÂNIA 

 

Zilele Culturii Ruse - ”Din Rusia, cu sufletul deschis” 

PROGRAM 

20 noiembrie, 11.00 Conferinţa de presa, întâlnirea cu pictori şi scriitori 

20 noiembrie, 18.00 Deschiderea oficială a Zilelor Culturii Ruse 

Vernisajul expoziţiei de pictura „Călătorii”  

21 noiembrie, 15.00 Carte rusească- scriitori, poeti, istorici, edituri la targul 

”Gaudeamus”, deschiderea oficială a standului 

21 noiembrie, 17.00 Masă rotundă- istorici și scriitori despre istorie în literatură 

21 noiembrie, 18.30 Întâlnirea cu editori, reprezentantii librăriilor  

22 noiembrie, 11.00  Întâlnirea cu scriitor rus şi scenarist, câştigătorul premiului 

„Cartea cae mare” (Rusia) 

22 noiembrie, 12.00 Laureatul premiului de stat al Federaţiei Ruse, nominant al 

premiului „Cartea mare”, prezentarea cărţilor despre istoria 

contemporană după dezmembrarea URSS, prezentarea noului lui 

roman „Întoarcerea la Panchrud” (2012) 

 

22 noiembrie, 15.00 Cockatil dedicat zilelor culturii ruse şi al ceremoniei de donatie a 

ediţiei Manuscriselor Cantemir 

22 noiembrie, 16.00 Masa rotunda „Probleme traducerii în România şi Rusia”, 

22 noiembrie, 17.00 Seara de poiezie 

 

22 noiembrie, 17.30 Dezbateri istorice- istoria creștinismului și ortodoxia de rit vechi 

23 noiembrie, 10.00 Prezentarea studiului „Chehov si contemporanii”  

 

23 noiembrie, 11.00 Dezbateri istorice- „Reprezentantii de rit vechi în istoria Europei 

a secolelor 19-20” 

23 noiembrie, 12.00 Întâlnirea cu copii, scriitoarea rusă adreseaza copiilor vorbitori de 

rusă 

23 noiembrie, 14.00 Dezbateri literare- studenti, profesori și autori vorbesc despre 

literatura contemporană și problemele traducerii 

23 noiembrie, 16.00 Intervenţia publică pe tema „Literatura contemporana rusească” a 

scriitorilor ruşi 

24 noiembrie, 15.00 Întâlnirea istorician (cel de al Doilea Război Mondial),  autorul 

romanului „Tankist” care a stat la baza filmului „Tigrul alb”  

26 noiembrie, 12.00 Conferinţa de presa dedicată Zilelor Filmului Rus, întâlnirea cu 

actorul principal din doua filme prezentate 

26 noiembrie, 19.00 Deschiderea Zilelor Filmului Rus, proiecţia filmului „Tigrul alb” 



, regia Karen Şahnazarov 

27 noiembrie, 18.00 Proiecţia filmului „Armisţiţiul”, regia Svetlana Proskurina 

27 noiembrie, 20.00 Proiecţia filmului „Scurte povestiri miraculoase”, regia Mikhail 

Segal 

28 noiembrie, 18.00 Proiecţia filmului „Ispăşire”, regia Aleksandr Proşkin 

28 noiembrie, 20.00 Proiecţia filmului „Tigrul alb” , regia Karen Şahnazarov 

28 noiembrie, 18.00 Proiecţia filmului „Doktor”, regia Vladimir Pankov 

28 noiembrie, 20.00 Proiecţia filmului „Scurte povestiri miraculoase”, regia Mikhail 

Segal 

4 decembrie, 17.00 Deschiderea Zilelor lui Tarkovski. 80 de ani de la naştere – 

momentele muzicale, invitaţii internaţionali, filmul documentar 

de surpriza 

5 decembrie, 9.00 Deschiderea simpozionului international „Tarkovski in 2012” 

5 decembrie, 14.00 Vernisajul expoziţiei „Terkovski. Ultimul film”, Lansare de carte 

5 decembrie, 15.30 Proiecţia filmului documentar „Magnetismul memoriei”, regia 

Evgeny Borzov 

5 decembrie, 19.00 Proiecţia filmului „Patimele dupa Andrei”, regia Andrei 

Tarkovski 

6 decembrie, 13.00 Simpozionui international „Tarkovski in 2012” (continuarea) 

6 decembrie, 16.30 Proiecţia filmului documentar „Andrei Tarkovski: culegătorul de 

vise”, regia Evgeny Borzov 

6 decembrie, 18.30 Proiecţia filmului „Solaris”, regia Andrei Tarkovski 

7 decembrie, 19.00 Seara de închidere  

 

 


