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Большие дела – в неутомимом постоянстве 
 

 
 

Доверие, в условиях современного неустойчивого во всех 

смыслах мира, – ресурс чрезвычайно важный и отнюдь не 

всегда легко достижимый. Построение эффективной 

системы взаимоотношений в долгосрочной перспективе – 

не только одно из основных конкурентных преимуществ, 

влияющих на деловую активность и эффективность 

использования интеллектуально-креативных ресурсов, но 

и качественно-новый эмоциональный уровень 

сотрудничества. Получение прибыли, достижение 

высоких результатов любого, в том числе и 

интеллектуального труда без сопровождающего процесс 

морального удовлетворения и психологического ощущения 

успеха – разрушительно.  

Наши партнерские отношения с Российским новым 

университетом (г.Москва) – результат успешного 

взаимовыгодного сотрудничества на протяжении 5 лет. 

Реализовывая совместные научно-образовательные и 

культурные проекты, в числе которых Летняя школа 

русского языка как иностранного, куда группа наших 

студентов уже по доброй традиции направится этим 

летом, мы, следуя темпу времени, стремимся расширить 

наши возможности. 

О расширении новых и укреплении уже имеющихся 

реалий удалось пообщаться во время дружеского визита 

в центр Russian Word коллектива преподавателей 

нашего постоянного партнера РосНОУ. Помимо 

основной цели прибытия – продления договора о 

взаимосотрудничестве- были обсуждены дальнейшие 

условия и предмет взаимодействия, среди которых 

участие в рамках Центра мобильного образования, 

конференциях, конкурсах переводов, виртуальных 

курсах, языковых школах и научных апробациях.  

РосНОУ сегодня – это мощная платформа для 

реализации широкого спектра возможностей, таких как 

виртуальные уроки, академические лекции по 

специальности, виртуальные форумы, видеоконференции 

и др. Держа руку на пульсе времени, имея общей целью 

внедрение в учебный процесс новых, современных 

образовательных технологий, РосНОУ, а вместе с ним и 

мы,  имеем уникальный шанс, следуя духу времени, 

принимать непосредственное участие в развитии проекта 

дистанционного образования, где каждый желающий 

получить качественные знания без отрыва от работы 

способен реализовать задуманное. Именно этому вопросу 

и было уделено особое внимание во время состоявшейся 

на базе центра Russian Word дружеской встречи. 

Апеллируя к ежегодному совместному культурно-

образовательному проекту «Международная летняя школа 

РКИ», коллектив Russian Word в процессе беседы не мог 

не отметить  профессиональную компетентность, 

творческую подачу учебного материала и высокий 

уровень культуры преподавателей университета, а так же 

трепетную опеку и позитивный настрой всех вовлеченных 

в процесс волонтеров, которые обеспечили более чем 

комфортные условия пребывания, оставив самые светлые 

воспоминания и желание вернуться вновь. Представители 

РосНОУ, в свою очередь, подхватив эмоциональную 

оживленность, пригласили студентов нашего центра к 

участию в деловой игре под общим названием 

«Международный научно-практический форум 

«Волонтерство как вид общественной деятельности 

сквозь призму практик международной 

коммуникации», где организаторами выступают 

студенты направления «Социальная работа», «Перевод 

и переводоведения» и др., а в качестве иностранных 

участников форума – студенты Центра образования 

иностранных граждан.  

Еще раз благодарим делегацию РосНОУ в лице Декана 

факультета гуманитарных технологий Ивановой О.Ю., 

ст.преподавателя кафедры теории и практики перевода 

Калевич Н.А. и юриста по авторском праву Союза 

переводчиков России Лукьяновой А.А. за встречу и 

многообещающий диалог. И если текущие результаты 

совместной работы ещѐ не полностью отвечают нашим 

ожиданиям – причиной тому лишь стремления к 

развитию и достижению совершенных форм.  

Удачи нам всем и своевременной реализации задуманного! 
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πουδαίο έργο με συνέπεια και σταθερότητα 
 

 
 

Η εμπιστοσύνη, στις συνθήκες της σημερινής υπό όλες 

τις έννοιες ρευστής παγκόσμιας σκηνής, αναδεικνύεται 
σε όρο εξαιρετικά σημαντικό και σε κάθε περίπτωση 
καθόλου αυτονόητα ή έστω εύκολα εφικτό. Η 
οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού συστήματος σχέσεων 
αμοιβαιότητας με μακροπρόθεσμη προοπτική δε 
συνιστά απλώς ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα στο 
πεδίο του ανταγωνισμού, τα οποία επιδρούν στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα και στην αποδοτικότητα 
της δημιουργικής μεταχείρισης των πνευματικών πόρων 
αλλά επιπλέον κι ένα καινούργιο συναισθηματικό 
επίπεδο συνεργασίας με νέα, αναβαθμισμένα ποιοτικά 
στοιχεία. Η επίτευξη του κέρδους και η ταυτόχρονη 
εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε 
οποιοδήποτε τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της 
πνευματικής εργασίας, απουσία, ωστόσο, από τη 
συνολική διαδικασία της ηθικής ικανοποίησης και της 
ψυχολογικής «είσπραξης» της επιτυχίας είναι συνθήκες 
καταστροφικές.   

Οι σχέσεις συνεργασίας μας με το Ρωσικό Νέο 
Πανεπιστήμιο της Μόσχας είναι το επιστέγασμα μιας 
αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας στη διάρκεια των 
τελευταίων πέντε ετών. Υλοποιώντας από κοινού 
επιστημονικά προγράμματα που αφορούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και πολιτιστικές δράσεις 
(μεταξύ όλων αυτών και το «Summer School» 
εκμάθησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, στο οποίο θα 
βρεθεί η ομάδα των σπουδαστών μας και αυτό το 
καλοκαίρι, στο πλαίσιο μιας πολύ όμορφης πλέον 
παράδοσης) ακολουθούμε τα κελεύσματα της εποχής κι 
επιδιώκουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες της κοινής 
δραστηριότητάς μας.      

Γι’ αυτούς τους νέους ορίζοντες αλλά και για την 
περαιτέρω εδραίωση κι αναβάθμιση όσων έχουμε ήδη 
καταφέρει έως σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία να 
συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της φιλικής επίσκεψης 
στο «Russian Word» της ομάδας των καθηγητών του 

Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας, του μόνιμου 

και σταθερού τούτου συνεργάτη μας. Πέρα από τον 
κύριο σκοπό της εν λόγω επίσκεψης, ήτοι τη χρονική 
επέκταση του υμφώνου υνεργασίας, εξετάστηκαν και 
περαιτέρω όροι και αντικείμενα – ενδεχόμενες 
κατευθύνσεις αυτού, μεταξύ των οποίων και η 
συμμετοχή, στα όρια του Κέντρου προγραμμάτων 
μαθησιακής κινητικότητας, σε συνέδρια, σε 
διαγωνισμούς μετάφρασης, σε εξ αποστάσεως 
διαδικτυακά μαθήματα, σε χολεία Γλώσσας 

εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα, σε 
επιστημονικές έρευνες και λοιπές δράσεις.  

Το Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο της Μόσχας αποτελεί 
σήμερα στο χώρο του μια αληθινή δύναμη που παρέχει 
όλα τα εχέγγυα για τη μετουσίωση σε πράξη ενός ευρέος 
φάσματος δυνατοτήτων, όπως π.χ. διαδικτυακά 
μαθήματα, ακαδημαϊκές διαλέξεις στον τομέα της 
εξειδίκευσης, online φόρουμ, συνέδρια με 
τηλεδιάσκεψη κ.α. Πιάνοντας το σφυγμό της εποχής κι 
αποσκοπώντας στην εφαρμογή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία νέων, σύγχρονων τεχνολογιών που άπτονται 
αυτής, το Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και 
ομού με αυτό κι εμείς, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία, 
ακολουθώντας το πνεύμα των καιρών μας, να έχουμε 
άμεση συμμετοχή στην ανάπτυξη του σχεδιασμού της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Χάρη δε στην τελευταία 
καθένας που ενδιαφέρεται να λάβει γνώσεις υψηλού 
ποιοτικά επιπέδου, θα είναι σε θέση να το κάνει 

πραγματικότητα, χωρίς μάλιστα τούτο να αποβαίνει εις 
βάρος της εργασίας του, αφού δεν θα του αποσπά 
υπερβολικά πολύ χρόνο από αυτή. το συγκεκριμένο 
ζήτημα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της 
φιλικής επίσκεψης που έλαβε χώρα  στην έδρα του 
«Russian Word». 

Για μια ακόμη φορά εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην 
αντιπροσωπεία του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της 
Μόσχας, εκπροσωπούμενου αυτή τη φορά στο πρόσωπο 
της Κοσμήτορος της χολής ανθρωπιστικών τεχνολογιών 
κας Ο. Γ. Ιβανόβα,  της Αναπληρώτριας 
καθηγήτριας της έδρας Θεωρίας και Πρακτικής 
Εφαρμογής της Μετάφρασης κας Ν. Α. Κάλεβιτς 
και της νομικής συμβούλου, αρμόδιας για θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, της Ένωσης 
Μεταφραστών Ρωσίας κας Α.Α. Λουκιάνοβα για τη 

συνάντηση και τις πολλά υποσχόμενες συνομιλίες 
μας. Κι αν τα αποτελέσματα της κοινής μας 
δραστηριότητας δεν ανταποκρίνονται ακόμη στην 
παρούσα φάση πλήρως στις προσδοκίες, ο λόγος είναι 
απλά και μόνο η διαρκής επιδίωξη της επίτευξης 
τελειοποιημένων μορφών. Ευχόμαστε σε όλους μας καλή 
επιτυχία και την έγκαιρη υλοποίηση όσων έχουμε 
σχεδιάσει. 
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