Културне манифестације града Москве онлајн:

Позориште
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/theatre/
Музика
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/music/
Музеји
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/expositions/

Биоскоп
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/cinema/
Књижевност
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/literature/

Шоу
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/show/

Екскурзије
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/excursions/

Знања
https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/knowledge/

Више од 70 бесплатних мастер класова различитих смерова као што су аудио
инжењеринг, кинематографија, технологија продаје и маркетинг, веб програмирање,
компјутерска графика, класично сликарство, енглески језик. Настава је бесплатна, неки
програми су предвиђени за одрасле, а неки за децу од 5 година. Распоред мастер класова и
пријава учешћа на страници: https://crk.technograd.moscow/open
У циљу организације образовно-културног програма за децу у режиму online су већ
доступни следећи бесплатни ресурси:
 Реши-Пиши. Недосадни задаци за децу од 3 до 9 година. https://reshi-pishi.ru/7
 Карманный ученый – џепни научник је заједнички пројект издаваштва „Ружичаста
жирафа“ и Илије Колмановског. https://pgbooks.ru/archive/researcher/
 Онлајн курс основе илустрације за децу од ENTERCLASS:
https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam
 Бесплатни онлајн курс професионална оријентација https://careerlab.getcourse.ru/prof
 Бесплатно учење за школарце на даљину Uchi.ru
 Помоћ у учењу Образовалка.ру https://obrazovalka.ru/
 Државни институт руског језика А.С.Пушкин – онлајн курсеви за децу
https://www.pushkin.institute/projects/russkiy_yazyk_dlya_nashih_detey.php
 Видеопортал InternetUrok.ru
 Онлајн помоћник ЯКласс https://www.yaklass.ru/
 Библиотека видео-предавања из школског програма https://interneturok.ru/
 Аудио-бајке народа света за децу на руском језику https://arzamas.academy/materials/1684
 Дечија соба Arzamas: цртани филмови, књиге, стари записи, мелодије за малишане,
видео лекције и игре https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA
 Дечије аудио представе онлајн: https://chips-journal.ru/reviews/10-lucsih-audiospektaklej-dladetej-ot-3-let
 Пројект «Музејска Москва онлајн» - експозиције московских музеја
 Онлајн експозиција Третјаковске галереје
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
 Медиапортал Државног историјског музеја https://mediashm.ru/
 Емитовање представа на руском језику

Александрински театр https://alexandrinsky.ru
Парк Зарјадје https://zaryadyehall.com

Списак онлајн представа позоришта Санкт Петербурга
1. Марински театар
09.04. у 19:00 (локално време) - Опера „Златни петелин“.
10.04. у 19:00 (локално време) - Гала концерт посвећен 110. рођендану Дмитрија
Шостаковича
Онлајн приказивања су доступне у року од 24 сата.
Линк за онлајн приказивања: https://mariinsky.tv/
2. Александрински театар
Линк за онлајн репертоар и приказивање: https://alexandrinsky.ru/
3. Санктъ-Петербургъ Опера
11.04 у 19:00 (локално време) - Музичко-драмска песма „Октобар .. 17“
Линк за онлајн репертоар и приказивање:
https://www.youtube.com/watch?v=_drLrqlAyJ0
4. Ермитажни театар
Приказивање балета „Ромео и Јулија“
Линк за приказивање: https://vk.com/video67940544_456239848?list=5c71c069dc4a2fa180

5. Позориште „Балтијскиј Дом“
10.04. у 22:00 (локално време) представа „Сан летње ноћи“
Линк за приказивање: https://vk.com/video-130580_456239497
11.04. у 17:00 (локално време) представа „Демон“
Линк за приказивање: https://baltic-house.ru/afisha/?ELEMENT_ID=753
19.04. у 17:00 (локално време) представа „Ја сам Николај Гумиљов!“
Линк за приказивање: https://baltic-house.ru/afisha/?ELEMENT_ID=758
22.04. у 21:00 (локално време) представа „Тарас“
Линк за приказивање: https://baltic-house.ru/afisha/?ELEMENT_ID=757
26.04. у 17:00 (локално време) представа „Хамлет“
Линк за приказивање: https://baltic-house.ru/afisha/?ELEMENT_ID=759
6. Позориште „Пријут комедианта“
11.04. у 18:00 (локално време) представа „Нема Толстоја“
18.04. у 18:00 (локално време) представа „Човек из Подолска“
Линк за приказивање: https://vk.com/priut_komedianta
7. Санкт Петербуршко позориште комедије „Н.П.Акимов“
Од 24. марта, сваког дана, осим понедељка, биће доступне приказивања представа,
у ограниченом временском интервалу, од 19:00 до 24:00.
Онлајн репертоар: https://akimovkomedia.ru/schedule/?filter[date]=01.04.2020
Списак онлајн пројеката Санкт Петербуршких музеја
1. Ермитаж
Интернет-пројекат «У фокусу»
Линк: http://e-expo.hermitage.ru/?l=ru&s=date&sort-order=desc
Виртуелна
посета
Ермитажу:
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xP
LMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9K

GL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr44c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
2. Руски музеј
Онлајн обиласке Руског музеја. Екскурзија почиње у 16:30 (по локалном времену). Линк
са распоредом и приказивањем екскурзија: http://www.rusmuseum.ru/news/online-broadcastof-the-russian-museum/
3. Музеј историје Санкт Петербурга
Видео обилазак катедрале Петра и Павла: https://yadi.sk/d/AQp-75AevyBAnw/2020-0327%20Rolik%20Sobor%20long%20vers.mov
Видео обилазак затвора у Трубецком бастиону: https://yadi.sk/d/_RcpxP4rWUq3UA/202003-27%20Rolik%20Turma%20long%20vers.mov
4. Кунсткамера
Виртуелна посета музеју: http://tour.kunstkamera.ru/#1241882962
5. Централни поморски музеј „Император Петар Велики“
Виртуелна посета Центральном поморском музеју: https://izi.travel/ru/73f1-2-19-zaly/ru
Виртуелна посета Музеју Балтичке флоте: https://izi.travel/ru/6415-muzey-baltiyskogoflota/ru
Виртуелна посета крстарице „Аурора“:
http://avrora.navalmuseum.ru.host1649152.serv69.hostland.pro/
Виртуелна посета подморнице Д-2 „Народоволец“:
http://d2.navalmuseum.ru.host1649152.serv69.hostland.pro/
6. Државни музеј историје религије
Виртуелне изложбе и обилазак музеја: http://www.gmir.ru/virtual/gmirpano/
7. Музеј позоришне и музичке уметности
Музејске слике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_x3MhGPCsPFMOMaNPBD0TGzNcusUsfq
Немузејне приче:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_x3MhGPCsM5_jAD83fGfgp2S2iqWnNY
Видео водич на руском знаковном језику:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_x3MhGPCsPom1_vzSj2HLVi_DsZFUQB
8. Централни музеј комуникација „А.С.Попов“
3-D обилазак музеја: https://www.rustelecom-museum.ru/visit/plan/virtualnyy-muzey/
Ауди екскурзија „Путовање у свет комуникације“: https://izi.travel/ru/a47d-centralnyymuzey-svyazi-imeni-a-s-popova/ru
9. Државни музеј-резерват „Петерхоф“
Онлајн екскурзије и филмови о Петерхофу објављују се на званичним страницама
установе на друштвеним мрежама:
https://vk.com/peterhof_museum
https://www.facebook.com/peterhof.museum/
10. Државни музеј-резерват „Царско Село“
Онлајн приказивања музеја: https://tzar.ru/news/1584700924
11. Државни музеј-резерват „Павловск“
Видео о Павловску можете погледати на званичном Youtube каналу:
https://www.youtube.com/channel/UCunKWT-mjcBJ82l7ftYSJng
12. Државни музеј-резерват „Гатчина“
Онлајн екскурзије објављују се на званичним страницама установе на друштвеним
мрежама и на Youtube каналу:
https://www.facebook.com/gatchina.palace

https://vk.com/gatchina.palace
https://www.youtube.com/user/GatchinaPalace
13. Зоолошки музеј
Виртуелна посета музеју: https://www.zin.ru/museum/virtual_tour/
14. Ботаничка башта „Петар Велики“
Онлајн екскурзије и филмове објављују се на званичним страницама установе на
друштвеним мрежама и на Youtube каналу:
https://vk.com/botsad_spb
https://www.facebook.com/garden.bin.ran/
https://www.youtube.com/channel/UC-ZpW4lNnFwDeBN3TLovr8Q
15. Музеј Арктике и Антарктике
Видео програми посвећени музеју и поларној историји објављују се на званичној страници
музеја ВКонтакте: https://vk.com/polarmuseum
16. Русија - моја историја
Распоред онлајн дешавања: https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikhaktivnostey-online/
17. Музеј железница Русије
Видео обилазак музеја: https://rzd-museum.ru/museum/news/bolee-130-tysac-internetpolzovatelej-uze-posmotreli-videoeksursii-muzea-zeleznyh-dorog-rossii

