MAJ JEZIKOVNI KOTIČEK

Mala šola ruščine – Junijski državni prazniki
"Tanja Andder in Janja Urbas

Junij je mesec praznovanja državnosti: 12. junija Rusi praznujejo День России
(dzjenj rassjiji) = dan Rusije, 25. junija pa Slovenci dan državnosti.
Republika Slovenija = Республика Словения (rjispubljika
slavjenjija) in Ruska federacija = Российская Федерация
(rassjijskaja fjidzjiracyja) se s tema praznikoma spominjata
omenjenih dnevov leta 1991, ko sta postali neodvisni in
suvereni državi. Z njima tudi obeležujeta sprejetje deklaracij
o suverenosti in neodvisnosti = декларация о государственном суверенитете (dzjiklaracyja a gasudarstvjennom
suvjirjinjitsjetsje). 12. junija 1991 so v Rusiji potekale tudi volitve
= выборы (vybory), na katerih je bil za prvega predsednika
Ruske federacije = президент Российской Федерации
(prjizjidzjent rassjijskoj fjidzjiracyji) izvoljen Boris Jelcin – Борис
Ельцин (baris jeljcyn).

Kaj vse so državni simboli?
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Государственный герб (gasudarstvjennyj gjerb) = državni
grb
Государственный флаг (gasudarstvjennyj flag) = državna
zastava
Государственный гимн (gasudarstvjennyj gimn) = državna
himna
Državni simboli so zapisani in natančno določeni v ustavi –
конституция (kanstsjitucyja). V njej so našteti tudi državni
prazniki – государственные праздники (gasudarstvjennyje
praznjiki).
Ali poznamo vrstni red barv na naših zastavah = цвета государственного флага (cvjita gasudarstvjennovo flaga)? Белый (bjelyj) = bela, синий (sjinjij) = temno modra, красный
(krasnyj) = rdeča.

Zanimivo in uporabno: zastavi Ruske federacije in
Republike Slovenije sta si zelo podobni, saj imata enako
sosledje barv. Razlikujeta se le v tem, da ima slovenska
zastava v zgornjem levem kotu državni grb, ruska zastava
pa je brez grba.
Naj za konec omenimo še simbol slovensko-ruskega
prijateljstva, rusko kapelico pod Vršičem = русская часовня
под Вршичем, ki so jo v spomin na preminule tovariše leta
1916 postavili ruski vojni ujetniki. Ti so med 1. sv. vojno gradili
cesto na Vršič, leta 2004 uradno poimenovano Ruska cesta –
русская дорога (russkaja daroga). Vsako zadnjo nedeljo v
juliju poteka pri kapelici spominska slovesnost v organizaciji
Društva Slovenija-Rusija.
Всего доброго!

Vir slike: http://www.fondpremier.ru/news.htm; »Čestitke za
praznik!«

