
Културни живот Руме пулсира
крознеколикоопштинскихуста
нова културе. Ту су Библиотека

„Атанасије Стојковић“, Културни цен
тар, Завичајни музеј. Пулсира живо и
оплемењујуће. Велика позоришна сала
Културногцентра, са 700места,редов

нојепуна.Изадругепрограме,несамо
позоришне. Овогодишња Светосавска
академија, на пример, оставила је сна
жанутисак.

– Да, још се прича о тој академији.
Светосавскаидеја јенашавертикалаи
трајна културна, духовна и цивилиза

КУЛТУРАУРУМИНИСУСАМОПРИГОДНЕМАНИФЕСТАЦИЈЕ

Сми сао  
по све ће ног не го ва ња
Да, про вин ци ја је пси хо ло шка а не ге о граф ска ка те го ри ја. Да, ве дри је је и леп ше са кул ту ром. 

Да, без тра ди ци је и ко ре на би ли би смо са мо „слам ка ме ђу ви хо ро ве“. За то се у Ру ми тру де  
да не одва ја ју при вре ђи ва ње од кул ту ре жи вље ња, на сле ђе од мо дер но сти, и да про гра ми  

уста но ва кул ту ре за и ста бу ду део сва ко дне ви це овог вред ног и та лен то ва ног све та
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цијскатековина.Онанасподсећаида
самоулагањемумладеможемоизгра
дитилепшу,бољуиправеднијуСрби
ју–кажеСлађанМанчић,председник
ОпштинеРума.

Ученици румске гимназије, који су
чинили окосницу тог програма, пока
залисудасудостојнинастављачитра
диција Атанасија Стојковића, Теодора
Андрејевића (по којем Музичка шко
лаиданасносииме),сликараЈованаи
Константина Пантелића, знаменитих
Румљанакојисутрајнозадужилисрп
скукултуру.

АГРОБИЗНИС,ХРАНА,СЕЛО

Вишерумскихудружења,предњачи
лисуактивижена,ималојевеомазапа
женнаступнасајамскојманифестаци
ји„Агробизнис,хранаисело“уНовом
Саду. На заједничком штанду обиље
рукотворина, сланихи слаткихспеци
јалитета,сувенира...

–ОвојепрвипутдасеРумапред
ставља у оваквом саставу, на оваквој
манифестацији – вели Сандра Попо
вић,секретарСкупштинеопштинеРу
ма. – Развој агробизниса је нашапер
спектива, собзиромнатода65одсто
становништва остварује директне и
индиректне приходе од пољопривре
де.Овојеилепначиндапредставимо
нашу општину.Довели смои ученике
Пољопривреднешколе, једине такве у
Срему, представнике удружења жена,
аинашипољопривредницибилисуу
прилицидаостварепословнеконтакте
и обезбеде пласман својих производа.
Оваквискуповипомажунамидаовла
дамо процедурама за добијање сред
става из претприступнихфондова ЕУ.
Имамо квалитетно земљиште, имамо
произвођаче, а овакве манифестације
користимозадобармаркетинг.
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Де це ни је
„Тра ви ја том“ Срп ског на род ног по

зо ри шта из Но вог Са да ове го ди не све
ча но ће би ти обе ле же но три де це ни је 
ра да Кул тур ног цен тра у Ру ми, на ја вио 
је Бо шко Бо ги че вић, ди рек тор ове уста
но ве. Истом том пред ста вом обје кат 
Кул тур ног цен тра је и отво рен, 26. ок то
бра 1985.



СнежанаБогда
новић, председни
ца једног од удру
жења жена, каже
да суизлагалира
дове старе више
одполавека.Глав
ни циљ њиховог
удружења је очу
вање традиције и

народногживотаСрема.
–Сачувалисморадовеимустрена

ших бака из села. Локална самоуправа
пресуднојепомогланашнаступ–каже.

Манифестација „Агробизнис, храна
исело“неодвајапривређивањеодкул
туреживљењанаједномподручју.Жи
вотљудинаселупосматракаоцелину.
Уоквирутеисправнепоставке,Румаје
овегодине,пооценимногих,имала је
даноднајзанимљивијихнаступа.

КУЛТУРНАСАРАДЊАСАКИНОМ

Сји Хонг, саветник за културу при
АмбасадиКине,посетиојенедавноРу
му.ОдељењезакултуруАмбасадеКине
иЗавичајнимузејуРумивећдведеце
нијеквалитетносарађују,пасуКинези
честигостиРумљана.Участтедвадесе
тогодишњице,уРуми јепригоднообе
леженаКинескановагодинаиПразник
пролећа.Изложба,постављенатомпри
ликом, предочила нам је мали време
плов кинеских династија и промене у
обредимаслављењапролећа.

–Двенедељетраје топрослављање,
асвакиданпосвећенјеконкретнојрад
њи:одласкунагробовепредака,посети
родбини,игрисазмајевима–објашња
ваДраганЈовановић,директорЗавичај
ног музеја. – Смисао овог празника је
породичноокупљањеијачањевеза.Све
топоказујенамиоваизложба.

УимеАмбасадеКине,СјиХонгсеза
хвалиоРумљаниманаприпремиипо
ставциовеизложбе.

–КинаиСрбијасудветрадиционал
нопријатељскеземље.Кинавеомацени
тусарадњу,закојуверујемдаћепотраја
ти.ВечерасзаједнодочекујемонашуНо
вугодинуижелимвамсрећуиздравље
–рекаојеРумљаниматомприликом.
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Би бли о те ка 
Стал не про мо ци је но вих књи га, те мат ске књи жев не 

ве че ри, пра ће ње нај но ви јих би бли о теч ких те ко ви на – то 
су окви ри жи ве сва ко дне ви це у рум ској би бли о те ци „Ата
на си је Стој ко вић“, озбиљ ној уста но ви, од 2007. пу но прав
ној чла ни ци Co bissа. Број ни про гра ми пла ни ра ни су и за 
ову го ди ну.

Dušana Popovića 7, 11050 Zvezdara, Srbija
Tel: 011/30 93 269; 30 93 260; Mob: 065/30 93 269

E-mail: gimnazija@singidunum.ac.rs

www.giMnaZijaSingiDunuM.rS

poslovnI FAKUlTET
studijski program: 
POSLOVna EKOnOMija
Moduli: 
 RAčUnovodsTvo I REvIzIjA
 FInAnsIjE I bAnKARsTvo
 MARKETIng I MEnAdžMEnT
 UpRAvljAnjE ljUdsKIM 

REsURsIMA (HR)
Ul. Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011 30 94 094
www.singidunum.ac.rs

FAKUlTET zA TURIsTIčKI
I HoTElIjERsKI 
MEnAdžMEnT
studijski program: 
TuriZaM i HOTELijErSTVO
Izborne opcije: 
 TURIzAM
 HoTElIjERsTvo
 gAsTRonoMIjA
Ul. Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011 30 94 094
www.singidunum.ac.rs

FAKUlTET zA FIzIčKU KUlTURU
I MEnAdžMEnT U spoRTU

studijski program: 
FiZiČKO VaSPiTanjE i SPOrT

studijski program: 
MEnaDŽMEnT u SPOrTu

Ul. Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011 30 94 094
www.singidunum.ac.rs

FAKUlTET zA  
InFoRMATIKU I 

RAčUnARsTvo
studijski program: 

inFOrMaTiKa i 
raČunarSTVO

studijski program: 
inFOrMaCiOnE 

TEHnOLOgijE
Ul. Danijelova 32, Beograd

Telefon: 011 30 94 094
www.singidunum.ac.rs

TEHnIčKI FAKUlTET
studijski program: 

ELEKTrOTEHniKa i 
raČunarSTVO
Izborne opcije: 

 ElEKTRonsKE KoMUnIKAcIjE
 soFTvERsKo InžEnjERsTvo
 EnERgETsKA EFIKAsnosT

Ul. Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011 30 94 094
www.singidunum.ac.rs

UnIvERzITET sIngIdUnUM
& UnIvERzITET IMc KREMs 

Austrijske studije u srbiji
zajedničke osnovne bbA studije na engleskom jeziku

studijski program: 
ToURIsM And lEIsURE MAnAgEMEnT

Ul. Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011 30 93 209, 3093 219

www.singidunum.ac.rs

gimnazija singidunum je savremena gimnazija opšteg tipa koja 
je nastala iz potrebe da se učenicima omogući sredina koja će 
ih motivisati da uče i stvaraju. Takođe, njihovi roditelji mogu 
biti sigurni da su im deca na pravom putu i bezbednom mestu. 

cena školarine je 2900 evra godišnje (plaćanje je moguće u 10  
mesečnih rata), a njom su obuhvaćene redovna, dopunska i dodatna 
nastava, komplet udžbenika za tekuću godinu, užina, kursevi stranih 
jezika i priprema za sticanje međunarodno priznatih diploma u okviru 
centra za strane jezike Univerziteta singidunum i profesionalna 
orijentacija. Učenici mogu ostvariti porodični popust i popust na 
preporuku studenata Univerziteta singidunum. 

Upis u školsku 2015/16. godinu je u toku, a više informacija o uslovima 
upisa i školarini, pogledajte na našem sajtu. 

KonKURs zA UpIs nA

AKREdITovAnE osnovnE 
AKAdEMsKE sTUdIjE

za školsku 2015/2016. godinu
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