«Любая нацыя — бясцэнны алмаз:
У багацці граняў — самабытная культура,
Дзе адкрываецца асалодаю для вачэй
Хупавы свет традыцыйнага касцюма»
© 2017 АНО «Народны стыль».

Паважаныя калегі !
Пра нас.
C 2017 года аўтаномная некамерцыйная арганізацыя аўтаномная некамерцыйная
арганізацыя «Творчая майстэрня міжнацыянальнай культуры і мастацтва «Народны
стыль» працуе па кірунку развіцця міжнацыянальнага супрацоўніцтва, захавання і
абароны самабытнасці і моў народаў Расійскай Федэрацыі.
Статыстычныя паказчыкі дзейнасці.







Рэалізавалі 5 праектаў;
Пабывалі ў 25 гарадах Расійскай Федэрацыі і за мяжой;
Больш за 22 партнёраў па ўсёй Расійскай Федэрацыі;
Сабралі калекцыю з 73 нацыянальных касцюмаў;
Наведвальнікамі мерапрыемстваў сталі больш за 6 000 гасцей;
Прагляды матэрыялаў у сацыяльных сетках склалі больш за 300 000 тысяч.

Культурна-асветніцкая спадчына арганізацыі ўключае ў сябе вопыт
экспанавання калекцыі стылізаваных нацыянальных касцюмаў у гарадах Расіі і
замежных краінах, унікальны цыкл лекцый і інтэрактыўных заняткаў для дзяцей і
моладзі «даступная міжкультурная асяроддзе», серыю інтэлектуальных гульняў па
міжнацыянальнай культуры і мастацтву народаў Расіі для дзяцей і падлеткаў «ЭтнаТУР», практыку правядзення мерапрыемстваў па тэмах міжнацыянальнага адзінства
народаў Расіі.

Мы прапануем.













Выставы нацыянальных касцюмаў народаў Расійскай Федэрацыі;
Фестывалі і конкурсы;
Кангрэсы і канферэнцыі;
Майстар-класы;
Інтэрактыўныя лекцыі;
Ацэнка сістэмы якасці дзейнасці некамерцыйных арганізацый;
Падрыхтоўка і кіраванне сацыяльных сетак;
Экспертна-кансультацыйная дзейнасць (праектаванне);
Этнакультурны каляндар «Народны стыль»;
Інфармацыйны Веснік «Народны стыль»;
Культурна-асветніцкія ролікі;
Інтэлектуальныя гульні па міжнацыянальнай культуры і мастацтву народаў
Расіі для дзяцей, падлеткаў, студэнтаў і моладзі «Этна-ТУР»;
 Супрацоўніцтва.
«Народны стыль» паспяхова супрацоўнічае з арганізацыямі і майстрамі па
пашыве нацыянальнага адзення рэгіянальнага, усерасійскага і міжнароднага ўзроўню.
Улічваючы вялікі ўклад у этнакультурнае развіццё народаў Расіі і ўмацаванне
адзінства расійскай нацыі аўтаномная некамерцыйная арганізацыя «Народны стыль»
неаднаразова ўдастоена грантавай падтрымкі фонду прэзідэнцкіх грантаў на
рэалізацыю сацыяльна значных праектаў.
Кантактная інфармацыя.










Адрас: горад Уладзімір Уладзімірская вобласць Расійская Федэрацыя
Тэл: 8 (915) 799-67-94
Эл. 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
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