מכון קמינגס לחקר רוסיה ומזרח אירופה
Центр Каммингса по изучению России и
стран Восточной Европы Тель-Авивского
университета

מרכז התרבות הרוסית בתל אביב

Российский культурный центр в
Тель Авиве

אביב-יום שפה ותרבות רוסית באוניברסיטת תל
2020  במרץ9 ,יום שני
496  חדר,בניין גילמן

День русского языка и культуры в Тель-Авивском
университете
Понедельник, 9 марта 2020 года
Здание Гильман, аудитория 496
11:00-11:15
ברכות

Приветствия
Хаим Бен-Яков, начальник Отдела развития региональных
контактов и общественных связей Тель-Авивского университета

, מנהל המחלקה לפיתוח קשרים אזוריים ויחסי ציבור, יעקב- חיים בן
אוניברסיטת תל אביב
 מנהל מרכז התרבות הרוסית בתל אביב,דניס פארקומצ'וק

Денис Пархомчук, директор Российского культурного центра

 אוניברסיטת תל אביב, ראש היחידה להוראת שפות,רוזלי סיטמן

Розали Ситман, директор Школы иностранных языков ТельАвивского университета
Вера Каплан, директор Центра Каммингса по исследованию
России и стран Восточной Европы Тель-Авивского университета

 אוניברסיטת תל, ראש מכון קמינגס לחקר רוסיה ומזרח אירופה,ורה קפלן
אביב

11:15-12:15
 אוניברסיטת תל אביב, מרינה ניזניק:מנחה

Ведущая: Марина Низник, Тель-Авивский университет

 פרופסור ללימודים סלאביים באוניברסיטת בולוניה,מוניקה פרוטו

Моника Перотто, профессор славистики университета г. Болонья

«Преподавание русского языка в государственных и частных
школах в Италии»

""לימודי השפה הרוסית בבתי ספר ציבוריים ופרטיים באיטליה

12:15-12:45
הפסקת קפה וכיבוד קל

Кофе-брейк

12:45-14:10
 אוניברסיטת תל אביב,  ורה קפלן:מנחה

Ведущая: Вера Каплан, Тель- Авивский университет
Светлана Друговейко-Должанская, преподаватель
филологического факультета СПбГУ, член Совета по русскому
языку при Президенте РФ, член Орфографической комиссии
Российской академии наук

 מרצה בפקולטה לפילולוגיה,דולז'נסקאיה-סבטלנה דרוגוביקו
 חברת המועצה לשפה הרוסית של הפדרציה,באוניברסיטת סנט פטרסבורג
הרוסית

«Языковая норма: кто и как ее устанавливает»

" מי וכיצד קובע אותה:"נורמה לשונית

14:10-14:20
הפסקת קפה וכיבוד קל

Кофе-брейк

14:20-15:45
Ведущая: Марина Низник, Тель-Авивский университет
Мария Ровинская, программный директор фестиваля «Родное
слово», директор по развитию интернет-ресурса «Грамота.ру»,
член Совета по русскому языку при Президенте РФ, член
Орфографической комиссии Российской академии наук

 אוניברסיטת תל אביב, מרינה ניזניק:מנחה
 מנהלת, מנהלת התוכנית של פסטיבל רודנויה סלובו,מריה רובינסקאיה
 חברת המועצה לשפה הרוסית,"Gramota.ru" פיתוח של אתר האינטרנט
של הפדרציה הרוסית

«Новая русская орфография, или сколько раз
отынаугурировали Путина»

"כתיב חדשים ברוסית בת זמנינו-"כללי

Секции будут проводиться на русском языке

הפאנלים יתקיימו בשפה הרוסית

