
VIII Lubelski Festiwal Nauki „Nauka w służbie przyrody” (18-23 września 2011 r.). 
   
Na potrzeby Festiwalu opracowaliśmy dwa projekty: „Bogactwo przyrodnicze i kulturowe 
Rosji” oraz „Przyrodniczo-naukowa podróż po rosyjsku”. 
BOGACTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE ROSJI – Piknik naukowy (niedziela 
18 września 2011 r.) 
- prezentacja multimedialna „Siedem cudów Rosji”; 
- ekspozycja zdjęć oraz materiałów CJKR. 
- zapoznanie się z podstawowymi elementami kultury rosyjskiej (matrioszki, lalki w strojach 
ludowych, zabawki ludowe; elementy strojów i nakryć ludowych – chusty, kokoszniki itd.); 
- degustacja najbardziej znanych dań narodowej kuchni rosyjskiej, herbata z samowarów; 
- Mini-quiz wiedzy o Rosji; 
- dla najmłodszych – kolorowanie pustych szablonów matrioszek. 
PRZYRODNICZO-NAUKOWA PODRÓŻ PO ROSYJSKU (21-23 września 2011 r.) 
Cykl filmów dokumentalnych i prezentacji multimedialnych o charakterze przyrodniczo-
naukowym w rosyjskiej wersji językowej. W zdecydowanej większości były to materiały 
niezwykle rzadkie - udostępniane przez Fundację "Russkij Mir" wyłącznie dla potrzeb 
Rosyjskich Centrów - takich jak Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej przy UMCS. 
Szczególną uwagę zwróciliśmy obchodzoną niedawno 50-tą rocznicę pierwszego lotu 
człowiek w kosmos - Jurija Gagarina 12 kwietnia 2011 r., tym samym - na wkład Rosji w 
rozwój światowej kosmonautyki (pokaz filmu dokumentalnego „Pierwszy w komosie”, 
przygotowanego przez Fundację „Russkij Mir”; prezentacja multimedialna „Zwierzęta w 
komosie” (jęz. polski; ok. 20 min.); pokaz animowanego filmu „Biała i Strzała podbijają 
kosmos”/Rosja, USA 2010 (polski dubbing, 90 min.). 
Drugim naszym celem było ukazanie przyrodniczej różnorodności Rosji oraz dokonań 
rosyjskich podróżników. Stąd też: pokaz filmu dokumentalnego „Rosja – państwo cudów”, 
udostępnionego na zasadach on-line przez Fundację „Russkij Mir” wyłącznie na potrzeby 
Rosyjskich Centrów; "Zagadki Syberii": pokaz filmów dokumentalnych „Śladami śnieżnego 
lamparta” i „Bez wyjścia” (reż. L. Kruglov, Rosja 2001) oraz "Podróż śladami wielkich 
rosyjskich podróżników": „Rosyjska Afryka” (reż. L. Kruglov, Rosja 2007), „Podróż do kraju 
szamanów” (reż. L. Kruglov, Rosja 1998 r.) oraz „Przez Andy do Wielkiej Rzeki” (reż. O. 
Aliev, 2011 r.). 
  

 



 

  
 
 

  
 



 
 
 

 
 


