
 

 

 

 

«Свака нација је непроцењив дијамант: 

У богатству лица — препознатљива култура, 

Где се отвара усладоју за очи 

Грациозан свет традиционалног костима» 
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Драги колеге ! 

 

 

O nama. 

 

Ц 2017 аутономна непрофитна организација аутономна непрофитна 

организација «Креативна радионица међунационалне културе и уметности «Народни 

стил» ради на развоју међунационалне сарадње, очувања и заштите идентитета и језика 

народа Руске Федерације. 

 

Статистички показатељи активности. 

 

 Реализовано 5 пројеката; 

 Посетили су 25 градова Руске Федерације и иностранства; 

 Више од 22 партнера широм Руске Федерације; 

 Прикупили су колекцију од 73 националне ношње; 

 Посетиоци догађаја постали су више од 6 000 гостију; 

 Прегледи материјала на друштвеним мрежама износили су више од 300 000 

хиљада. 

 

Културно-образовни наслеђе организације укључује искуство експозиције 

збирке стилизованих националних костима у градовима Русије и страних земаља, 

јединствен циклус предавања и интерактивне наставе за децу и младе «на Располагању 

трајектом межкультурная средина», низ интелектуалних игара на етничке културе и 

уметности народа Русије за децу и омладину «ЕТНО-ТУРНЕЈА», праксу догађаја по 

темама међународне јединства народа Русије. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предлажемо. 

 

 Изложбе народних ношњи Руске Федерације; 

 Фестивали и такмичења; 

 Конгреси и конференције; 

 Радионице; 

 Интерактивна предавања; 

 Процена система квалитета активности непрофитних организација; 

 Припрема и администрација друштвених медија; 

 Стручно-консултантске активности (Пројектовање); 

 Етно-културни календар " народног стила»; 

 Информативни гласник " народни стил»; 

 Културно-просветљујући ваљци; 

 Умне игре О међунационалној култури и уметности народа Русије за децу, 

адолесценте, студенте и омладину «Eтно-турнеја»; 

 Сарадња. 

 

«Народни стил» успешно сарађује са организацијама и занатлијама на кројењу 

националне одеће регионалног, Алл-руског и међународног нивоа. С обзиром на 

велики допринос етно-културном развоју народа Русије и јачању јединства руске 

нације, аутономна непрофитна организација «Народни стил» више пута је награђена 

грантовима за подршку фонду председничких грантова за спровођење друштвено 

релевантних пројеката. 

 

Контакт информације. 

 

 Адреса: Град Владимир Владимирска област Руска Федерација 

 Тел.: 8 (915) 799-67-94 

 Al. пошта: nstyle33@yandex.ru 

 Website: www.narodstyle33.ru 

 VKontakte: https://vk.com/narodstyle33  

 Facebook: https://www.facebook.com/narodstyle33  

 Instagram: https://www.instagram.com/narodstyle33  

 ОК: https://ok.ru/narodstyle33  

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA  

 

 

 

 

#народныйстиль33#narodstyle33 
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