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Подарок по случаю – всегда приятно; подарок без причины – 
приятно вдвойне! 

 

Центр русского языка и культуры 
Russian Word благодарит своего 
постоянного партнёра Центр 
Языкового Тестирования СПбГУ и 

лично Дмитрия Птюшкина, а также 
нашего давнего и постоянно 
преданного друга, члена ВАПРЯЛ, 
преподавателя РКИ Виолетту Ануа за 
презентованные библиотеке нашего 
центра учебную литературу и 
внушительную коллекцию русской 
классики. 

 

Наша коллекция пополнилась изданиями 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Ф.М. 
Достоевского, Н.В. 
Гоголя, В.Г. 
Короленко и др., а 
также учебниками 
и рабочими 
тетрадями И. 
Мозеловой «Новый 
сувенир», а также 
изданием СПбГУ 
«Деловой русский 
на каждый день», 
что вызовет 
особенный интерес 
у студентов RW.  

Качество образовательного процесса 
напрямую зависит от качества 
используемых средств обучения, поэтому мы 
не сомневаемся, что новинки не только 
займут свое место на наших книжных 
полках, но и обретут своих благодарных 
студентов. 
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Ένα δώρο είναι πάντα υπέροχο, όμως, δυο φορές υπέροχο το δώρο εκείνο που 
προσφέρεται έτσι απλά, χωρίς καμία απολύτως αιτία κι αφορμή! 

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και συνάμα ευγνώμονες 
να δεχόμαστε ως δώρο από την κα Βιολέτα 
Ανουά, καθηγήτρια ρωσικής ως ξένης γλώσσας και 
μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας μα πρωτίστως 

φίλη καλή από τα παλιά, έμπιστη κι αφοσιωμένη, 
μια εντυπωσιακή συλλογή από έργα περίφημων 
Ρώσων κλασικών. Πρόκειται για δώρο που έρχεται 
να εμπλουτίσει σημαντικά και περαιτέρω τη δική 
μας βιβλιοθήκη με έργα των Λ.Ν. Τολστόι, Α. Π. 
Τσέχωφ, Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, Ν. Β. Γκόγκολ, 
Β. Γ. Κορολένκο και άλλων μοναδικών 
μορφών της ρωσικής λογοτεχνίας, τα οποία θα 
διεγείρουν, το δίχως άλλο, το ενδιαφέρον των 
σπουδαστών του Russian Word. Δεν υπάρχει 
τίποτα πιο μαγευτικό από αυτή τη σύνθετη και 
τόσο διαφορετική γλώσσα των Ρώσων κλασικών! Για 
μια ακόμη φορά, ευχαριστούμε από καρδιάς την 
αγαπημένη μας κα Βιολέτα Ανουά!     

 

Το κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 
Russian Word εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του 
στο σταθερό και μόνιμο συνεργάτη του, στο 
Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης 
Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Αγίας Πετρούπολης, αλλά και προσωπικά 
στον Ν. Β. Πτιούσκιν για την εκπαιδευτική 
βιβλιογραφία, την οποία μας δώρισαν! Η ποιότητα 
και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας τελούν σε άμεση συνάρτηση με την 
ποιότητα των μέσων 
διδασκαλίας-
εκμάθησης που 
χρησιμοποιούνται 
σε αυτή και για το 
λόγο αυτό ουδόλως 
αμφιβάλλουμε, ότι 
οι νέες εκδόσεις όχι 
μόνο θα πάρουν 
την περίοπτη θέση 
που τους αρμόζει 
στα ράφια της 
βιβλιοθήκης μας 
αλλά και θα 
αποκτήσουν τους 
δικούς τους «οπαδούς» που δεν είναι άλλοι από 
τους ευγνώμονες για την προσφορά αυτή 
σπουδαστές μας. 
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