
 

A Debreceni Egyetem 

Orosz Központ  

hírlevele 

2022. év első félév 

eseményeiről  
 

A 2022-es év elején újult erővel és új munkatársakkal indított a Debreceni 

Egyetem Orosz Központja. 

 

https://oroszkozpont.unideb.hu/hu/beszamolok 

 

 

 2022. február 7. – Félévkezdés a Debreceni Egyetemen  

 

 

 Ezen a napon nem csupán a 

2021/2022. tanév II. féléve kezdődött el, 

de az eddigi kezdő, középhaladó és haladó 

nyelvi kurzusok mellett elindult az új, 

anyanyelvi kurzusunk is „Ékesszólás és 

kreatív írás” néven, melyre 13 hallgató 

jelentkezett a Debreceni Egyetemről. 

 

 

 

2022. február 16. – Jaltai virtuális múzeumséta 

 

 
 

 

A jaltai Csehov Múzeum azzal a kezdeményezéssel kereste meg a 

Szlavisztikai Intézetet, hogy virtuális túra keretében a diákoknak lehetőség 

nyílik bejárni az épületet és annak környékét, a séta zárásaként pedig online 

előadást is tartottak a múzeum munkatársai a Debreceni Egyetem 

hallgatóinak, köztük orosz, történelem-orosz és angol-orosz tanárszakos 

diákoknak. 
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2022. február 17. – Orosz társalgó klub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jó hangulatú társalgó klubon vehettek részt február 17-én, 

csütörtökön az orosz nyelv iránt érdeklődők. Köszönjük, hogy ilyen sokan 

eljöttek! 

 

 

2022. február 23. –  Férfinapi ünnepség 

 

 

Az „Anyaország védelmezőinek” napja fontos 

és jelentős ünnep, amelyet minden év február 23-

án ünneplik, amelyen minden férfit köszöntünk. 

Ezen a napon férfikollégáinkat köszöntöttük az 

Orosz Központban. 

 

 

 

 

2022. március 8. –  Nemzetközi Nőnap 

 

 A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttük 

kolléganőinket. 

 

 

2022. március 16. – Virtuális múzeumtúra 

   

 Ezen a napon a a moszkvai Bakrusin Állami Központi Színházi 

Múzeumában virtuális túra megrendezésére került sor. Az Orosz Központ 

adott helyet a Szlavisztikai Intézet által szervezett virtuális múzeumi sétának, 

melyen a hallgatók és az érdeklődők a világ első színházi múzeumát 

ismerhették meg 3D bemutató formájában. 
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2022. március 24. – Orosz társalgó klub 

 

 Kicsik és nagyok is részt vettek az Orosz 

Központ márciusi társalgó klubján, melynek a 

témája a tavasz volt. 

 

 

 

2022. április 13. – Orosz filmklub 

 

A tavaszi félév filmklubján a 2017-es 

Anna Karenina – Vronszkij története című 

orosz filmet tekinthették meg az 

érdeklődők. A film utáni beszélgetés 

keretein belül az érdeklődők 

megvitathatták a megtekintett művet. 

 

 

2022. április 20. – Virtuális múzeumtúra a tulai Vereszajev-házban 

 

2022. év januárjában volt a múzeum megnyitásának 30. évfordulója. Ez 

az egyetlen múzeum Oroszországban, amely a világhírű prózaíró, puskinista, 

fordító, irodalomkritikus V.V. Vereszajev 

életét és munkásságát mutatja be. A 

diákok megismerhették a múzeum 

legszebb kiállításait. A történetet egy 

videóbemutató kísérte, amely segített 

közvetíteni a múzeum hangulatát. A 

Szlavisztikai Intézettel szervezett 

eseménynek az Orosz Központ adott 

helyet. 

 

 

 

2022. április 22. – Kari Tudományos Diákköri 

Konferencia 

 

 A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 

Kara tavasszal Kari Tudományos Diákköri 

Konferenciát szervezett. A Szlavisztikai Intézet 

„házi fordulóját” tartottuk az Orosz Központban, 

melyen a 2. és a 3. éves BA orosz szakos hallgatók adták elő pályamunkáikat. 
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A szakmai zsűri a Voronyezsből online bekapcsolódó hallgató előadását 

tartották a legsikeresebbnek. Gratulálunk minden résztvevőnek! 

 

2022. április 22. – Orosz társalgó klub 

 

 

Ezen a napon e félévet záró társalgó klubra 

került sor. 

 

 

 

 

2022. április 25 - május 20. – Az Orosz Központ 5 éves évfordulója 

alkalmából rendezett fotókiállítás 
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Az Orosz Központ 5 éves évfordulója alkalmából csokorba szedtük az elmúlt 

évek legszebb pillanatait. Ezen pillanatoknak rendeztük meg könyvtárunkban 

a fotókiállítást.  

 

 

 

2022. június 3 – Piknik a Nagyerdőn 

 

A félév zárásaként, a vizsgák közti 

pihenésképpen, a Pallagi úti erdőben tartottunk a 

kollégáknak és a hallgatóknak egy családias 

hangulatú pikniket. Bográcsoztunk, játszottunk és 

beszélgettünk a gyönyörű nyári délutánon. 

 

 

2022. június 11. – Részvétel az „Orosz Szamovár” világkörüli flashmob 

eseményen 

 

Az Oroszországi Föderáció Népei Kulturális Öröksége Évében az „Orosz 

Szamovár” Kulturális Kezdeményezések 

Nemzetközi Klubjától meghívást kaptunk, hogy 

szellemi partnerként vegyünk részt és 

támogassunk az „Orosz Szamovár” világkörüli 

flashmob elnevezésű rendezvényt, amelyre 

2022. június 11-én került sor mind a 6 

kontinensen, a világ különböző országaiban. 

Ennek a projektnek a törekvése, hogy 

felhívja a világ közösségének figyelmét az orosz kultúra egyik legfényesebb 

szimbólumára - a szamovárra. 

A flashmob célja az orosz szamovár felvétele az UNESCO kulturális 

örökségi tárgyak listájára, valamint az orosz szamovárok éves világnapjának a 

létrehozása. A Debreceni Egyetem Orosz Központja sikeresen részt vett ezen a 

rendezvényen, ezzel is támogatva ezt a kezdeményezést. 
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