
Национална библиотека “Руска библиотека” 

                                         Национальная библиотека  "Русская библиотека"    

 Димитрија Туцовића 100, Панчево 

МБ: 08971455; ПИБ: 112289812 

  rusbiblioteka2020@gmail.com 

 

Изложба 

„60 година од првог човековог лета у свемир“ 

Дан 12. април је за све веома значајан датум. Тог дана 1961. године цела 

планета је била сведок догађаја који је из корена променио човеково схватање 

Космоса – свемирска летелица Восток, којом је управљао Јуриј Алексајевич Гагарин, 

лансирана је у Земљину орбиту, а овај јединствани лет трајао је пуних 108 минута.  

 Историја истраживања Свемира је, ван сваке сумње, један од најзначајнијих 

достигнућа 20. века. Данас практично не постоји ниједна иновативна индустрија која 

на овај или онај начин није повезана са космичким простором. 

 Изложба се може поделити у два дела. Први део је посвећен Јурију Гагарину, 

човеку који је први на свету успео да се приближи. Јуриј Алексејевич је био син 

обичних радника из Смоленске области. Треба истаћи да је ово област која је Русији 

дала много хероја. Када је Јуриј први пут ушао у летачки клуб Саратов 25. октобра 

1954. године нико није могао ни да замисли да у клуб улази будући херој Совјетског 

Савеза и први космонаут на свету. Фотографије Гагарина за ову изложбу обезбедила 

је руске корпорација Роскосмос. Сигурни смо да ће многе од њих посетиоци ове 

изложбе видети по први пут. 

Други део изложбе представљају уметнички радови настали у Студију војних 

уметника „Митрофан Греков“. Двадесет совјетских и руских мајстора сачинили су 

својеврсан преглед историје истраживања свемира: у питању су портрети Јурија 

Гагарина, прве жене-космонаута Валентине Терешкове и многих других. Посетиоци 

ће имати прилике да виде слике народних уметника СССР-а Николаја Овечкина и 

Марата Самсонова, народних уметника РСФСР-а Николаја Бута и Владимира 

Перејаславеца, народних уметника Руске Федерације Јевгенија Корнејева, Николаја 

Короткова, Александра Ситова, Владимира Таутијева и Фјодора Усипенка, заслужних 

уметника РСФСР-а Јурија Рјазанова и Алексеја Јевстигнејева, уметника Виктора 

Псарева и Александра Чеботарјова, као и младих уметника Полине Минејеве, 

Дмитрија Анањева и Сергеја Трошина.  

Изложба је организована на иницијативу Координационог савета руских 

сународника у Србији, Националног савета руске националне мањине и СО МJФЈПН 

уз организациону подршку Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији, Руског 

дома у Београду, Националне   библиотеке «Руска библиотека» у Панчеву  и уз 

подршку Општине Панчева. 


