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грађе од значаја за руско културно наслеђе у Србији и региону 
 

 
 

Поштовани(а), 

 
Руско географско друштво (http://www.rgo.ru/ru/) основано је указом цара Николаја I 

1845. године. Током година, Друштвом су руководили представници царске куће 

Романових, познати путници, истраживачи и државни службеници. Новембра 2009. 

године, за председника Руског географског друштва изабран је Сергеј Кужегедович 

Шојгу, а формиран је и Савет покровитеља којим председава председник Руске 

Федерације Владимир Владимирович Путин. 

Током 2016. године у Београду је отпочео са радом РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР РУСКОГ 

ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА В СЕРБИИ). Регистрација Развојног центра Руског географског друштва у 

Србији представља континуитет новог институционалног формата сарадње географских 

друштава, географа и људи добре воље Србије и Руске Федерације (http://geografija.org и 

http://geografija.org/osnivanje.php), отпочетог 2014. године.  

Развојни центар Руског географског друштва у Србији реализује бројне пројекте на 

територији Србије и Руске Федерације. Посебну пажњу поклања развоју едукативних и 

социјалних програма за потребе студената и ученика из Србије и Руске Федерације. 

Тежиште наших активности је и на прикупљању информација и друге потенцијалне грађе 

од значаја за руско културно наслеђе у Србији и српско културно наслеђе у Русији. Свака 

информација по овом питању нам је од значаја, а посебно оне које се односе за територију 

Ваше локалне самоуправе. Детаље о активностима Развојног центра Руског географског 

друштва у Србији можете пратити на нашем сајту у рубрикама 

http://geografija.org/dosadasnje-akcije.php и  

http://geografija.org/aktuelno.php. 

 
Поштовани(а), примите изразе нашег дубоког уважавања и поштовања 

 
           Развојни центар Руског  

    географског друштва у Србији 
 

        
      др Мирољуб А. Милинчић, ред. проф 

     Универзитет у Београду – Географски факултет  
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