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БОГАТСТВО НА МНОГООБРАЗИЕТО
Николай Кънчев

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

Над 900 участници от 93 страни събра на едно място Десетата асамблея
на фонд „Русский мир“. На форума в Москва присъстваха видни политици и
общественици, представители на различни министерства и сдружения, университетски преподаватели и учители по руски език. В работата взеха участие
учени, писатели, дипломати, духовници и журналисти.
„За десет години от виртуална идея Асамблеята се превърна в традиция.
С подкрепата на фонд „Русский мир“ в 76 страни по света вече са отворили

Акад. Людмила Вербицкая – президент на Руската академия за образование и председател на Попечителския съвет на фонд „Русский мир“, стана
водещ на дискусията „Руският език: богатство на многообразието и фактор за единение“ по време на Асамблеята
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врати 850 центрове и кабинети за изучаване на езика и популяризиране на
руската литература и култура“. Това съобщи Вячеслав Никонов – председател на комисията по образование на парламента на Русия и председател на
Управителния съвет на фонд „Русский мир“. Основна тема на юбилейната
среща на Фонда стана разнообразието на руската култура по света. Панелни
дискусии и кръгли маси обсъждаха мястото и многообразието на руския език
и култура, исторически проблеми, свързани със запазването на паметта на
поколенията, традициите на руското кино.
За първи път непосредствено преди Асамблеята се проведе международен
младежки форум „Поколение на мира“. Ученици и студенти от десетки държави от цял свят участваха в организираните дискусии, лекции и майсторски
класове. Наградени бяха и финалистите на конкурсите „Слово за нами!“ и на
II Международен конкурс за млади журналисти „Съ-Творение“. Участниците взеха решение за създаването на Международна асоциация на младежите и студентите, изучващи руски език. Идеята беше предложена по време на
V Европейски студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз!“, който се
проведе в България през септември тази година.
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