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Мелка река, да круты берега… 
Медиацентру RW – год! 
 
 

 
 

Дорогие друзья, студенты, коллеги и 

просто увлеченные русским языком и 

деятельностью Центра русского языка и 

культуры Russian Word! 
 

Еще недавно мы с чувством должного внимания 
презентовали новое структурное подразделение 
центра RW – МЕДИАЦЕНТР и одно из актуальных 
времени направлений его деятельности – RW-
NEWSletter, а тем временем с момента запуска 
первой электронной рассылки прошел год. Email-
маркетинг существует достаточно давно, однако 
особую актуальность он приобрел сегодня: 
современный мир стремительно меняется, и 
соответствовать его ритму - наша задача.   
 
Необходимость создания МЕДИАЦЕНТРА была 
продиктована ключевой задачей консолидировать 

информацию о деятельности центра RW – 
освещать актуальные события и последние 

новости – в рамках управления механизмами ее 
доведения до целевых аудиторий 
(преподавателей, студентов, а также всех, кто 
интересуется русским языком как достоянием 
мировой культуры).  
 

 
Периодичность NEWSletter оправдана освещением 
самых значимых событий учебного и культурного 
формата, а доступность информации 
обеспечивается благодаря не только оперативной 
рассылке, но и своевременному размещению 
сборника статей на сайте RW. Транслирование 

информации всегда идет на двух языках – 
греческом и русском.   
 

В течение года наши читатели становились 
свидетелями различного рода культурных и 
спортивных мероприятий, конкурсов и фестивалей, 
семинаров повышения квалификации и научных 
конференций, среди которых концерт 

легендарного Хора Красной Армии, постановка 
российского театрального режиссѐра 
К.Богомолова  по роману Ф.М.Достоевского 
«Бесы» на сцене Онассис-центра в Афинах, 
показ картины российского режиссера 
А.Звягинцева «Нелюбовь» в рамках 58-го 
Международного кинофестиваля в Салониках, 
5-ый ежегодный фестиваль «Многоязычие», 35-я 
Международная выставка издательств и 
учебных заведений в Салониках, спортивный 
марафон Александра Македонского,  6-й 
онлайн-фестиваль дружбы МГУ им. М.В. 
Ломоносова «Любовь к кино, любовь к России», 

поездки в Летнюю школу СГУ (г.Саратов и г. 
Москва), культурные поездки в Санкт-
Петербург и др., непосредственно участие в 
которых приняли преподаватели и студенты 
Центра русского языка и культуры Russian Word, а 
также были детально проинформированы 
новостями об образовательных программах 
российских вузов-партнѐров, государственном 
тестировании по РКИ, участии в летних школах 
русского языка и многом другом. Среди 
многообразия информационных поводов были 
представлены и тематические спец.выпуски, среди 
которых «Академический», посвященный неделе 
аудирования, NEWSletter, посвященный 

деятельности Летней школы русского языка и др.  
 

Смеем надеяться, что наши новые начинания 
помогут Вам обрести уверенность в верности 

Вашего выбора. 
 

«Русское слово» по-прежнему рядом с теми, 
кому это необходимо!
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Η «Διαδικτυακθ Ενημερωτικθ Πφλη – Russian Word»  γιορτάζει 
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της! 
 
 

 
 
Αγαπητοί φίλοι, σπουδαστές και συνάδελφοι, «εραστές» 

της ρωσικής γλώσσας αλλά και απλώς «μακρινοί» ή 

«κοντινοί» υποστηρικτές, άμεσοι ή έμμεσοι συμμέτοχοι 
της δραστηριότητας του κέντρου ρωσικής γλώσσας και 

πολιτισμού «Russian Word»! 
 

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που με τη δέουσα προσοχή 
και υπευθυνότητα ετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε τη νέα 
δομική μονάδα του κέντρου μας, τη «Διαδικτυακή 
Ενημερωτική Πύλη- Russian Word», στο πλαίσιο δε της 

τελευταίας, έναν από τους πλέον σύγχρονους τομείς της 
δραστηριότητάς μας, το «Russian Word – NEWSletter». Με 
άλλα λόγια, κάπου εδώ συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη 
στιγμή που η διανομή της πρώτης ηλεκτρονικής ενημερωτικής 

έκδοσής μας «έφυγε» από τον υπολογιστή μας με παραλήπτες 
όλους Εσάς. Σαφώς και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ δεν είναι 
κάτι καινούργιο, ωστόσο στις μέρες μας έχει αποκτήσει έναν 
ιδιαίτερα επίκαιρο χαρακτήρα: Ο σύγχρονος κόσμος 

μεταβάλλεται  με  ρυθμούς  ραγδαίους και η ανταπόκρισή μας 
σε αυτούς δεν αποτελεί απλώς πρόκληση αλλά συνάμα και 
αποστολή μας.  
 

Η αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας Διαδικτυακής 
Ενημερωτικής  Πύλης υπαγορεύτηκε από το βασικό στόχο μας 
να δημιουργήσουμε ένα δίαυλο σταθερής επικοινωνίας 
μαζί Σας, προκειμένου να Σας παρέχουμε σε τακτική 

βάση μια όσο το δυνατόν πιο σφαιρική πληροφόρηση για 
τη δραστηριότητα του Κέντρου «Russian Word»,  να 
ρίξουμε φως στα γεγονότα που εκτυλίσσονται δίπλα μας σε 

χρόνο παράλληλο και να Σας ενημερώνουμε για ό, τι πιο 
πρόσφατο και νέο. Και όλα τούτα στα όρια της διαχείρισης και 
της εκμετάλλευσης του συνόλου των μέσων και των 
μηχανισμών εκείνων που καθιστούν την είδηση και την  

 
 
 

 
 
 

πληροφορία προσιτές και ευπρόσιτες στον καθέναν από το 
πλατύ κοινό που αυτές αφορούν και απευθύνονται (σε 
καθηγητές και σπουδαστές, καθώς επίσης και σε οποιονδήποτε 
ενδιαφέρεται και «νοιάζεται» για τη ρωσική γλώσσα - «κτήμα» 

του παγκόσμιου πολιτισμού).        
 
Την επιλογή να έχει το «NEWSletter» μας περιοδικό 
χαρακτήρα μπορούμε να αναζητήσουμε στη χρεία να φέρουμε 

στο προσκήνιο όσα διαρκώς διαδραματίζονται στο χώρο της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Την πρόσβαση δε, σε κάθε  
χρήσιμη πληροφορία δεν εξασφαλίζει απλώς η εν λόγω 

διαδικτυακά διανεμόμενη έκδοσή μας αλλά και η άμεση και 
έγκαιρη ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του «Russian 
Word» (www.russianword.gr) μια πλούσιας συλλογής έγκριτων 
άρθρων ευρείας θεματολογίας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι 

η ενημέρωση  για οποιοδήποτε ζήτημα μεταφέρεται και 
παρέχεται σε Εσάς πάντα σε δύο γλώσσες: στην ελληνική και τη 
ρωσική. 
 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, οι αναγνώστες μας 
αφενός μεν υπήρξαν μάρτυρες μιας σειράς γεγονότων ποικίλης 
μορφής, όπως π.χ. πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
αθλητικών αγώνων, διαγωνισμών και φεστιβάλ, 

σεμιναρίων επιμόρφωσης και επιστημονικών συνεδρίων, 
στα οποία όλα τούτα συμμετείχαν αυτοπροσώπως οι καθηγητές 
και οι σπουδαστές του «Russian Word», αφετέρου δε είχαν την 
ευκαιρία να ενημερώνονται έγκαιρα, υπεύθυνα και 

εμπεριστατωμένα για οτιδήποτε νεότερο αναφορικά στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των ρωσικών πανεπιστημίων 
– επίσημων συνεργατών του Κέντρου μας, για τις 
κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης 

γλώσσας, για τη συμμετοχή σε θερινά προγράμματα 
ταχύρρυθμων μαθημάτων εκμάθησης της ρωσικής 
(«Summer Schools») και για πολλά άλλα. Επιπλέον, 
ανάμεσα στις πλείστες αφορμές που μας δόθηκαν στη διάρκεια 

τούτου του έτους για να επικοινωνήσουμε ενημερωτικά μαζί 
Σας, συγκαταλέγονται και οι ειδικές θεματικές εκδόσεις του 
NEWSletter» μας, μεταξύ τον οποίων και η «Ακαδημαϊκή», που 
υπήρξε αφιερωμένη στην εβδομάδα πρακτικής εξάσκησης στην 

κατανόηση του ρωσικού προφορικού λόγου (ή άλλως στην 
ενότητα των εξετάσεων πιστοποίησης, γνωστή ως 
«аудирование»), καθώς επίσης και στην πλούσια και 
πολυσχιδή εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα των 

«Summer Schools» ρωσικής γλώσσας κ.α. 
 
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι νέες μας πρωτοβουλίες θα 
βοηθήσουν τον καθένα από Εσάς να εξοπλιστεί έτι περαιτέρω 

με τη βεβαιότητα για την ορθότητα της επιλογής του να 
ακολουθήσει τη μακρά και δύσκολη μα συνάμα συναρπαστική 
και μαγευτική περιήγησή του στις πολυδαίδαλες διαδρομές της 
ρωσικής γλώσσας.  

 
Το «Russian Word» ήταν και θα είναι πάντα δίπλα σε 
όποιον το χρειάζεται! 
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