
130 ХРОНИКА

ПЪРВИЯТСВЕТОВЕНФЕСТИВАЛНАРУСКИЯЕЗИКИ
ПЕТАТААСАМБЛЕЯНАФОНД„РУССКИЙМИР“

СанктПетербург,3–4ноември2011г.

Вкраянаоктомври–началотонаноември2011г.севернатастолицана
Русия,СанктПетербург,известенощеикатосевернатаВенеция,градана
ПетърВелики,нарекаНеваинабелитенощи,събразапровежданетона
заключителниятретитурнаПървиясветовенфестивалнарускияезикнад
500душиотцелиясвят–победителивсвоятакатегорияиобединениот
любовтасикъм„великияимогъщрускиезик“,средкоитонад25участни-
циотразличниградовенаБългария,седемоткоитоотПловдив(препода-
вателирусистиистуденти).

Тозифестивална руския езикбешеорганизиранипроведенотМеж-
дународната асоциация на преподавателите по руски език и литература
(МАПРЯЛ)сподкрепатанафонд„Русскиймир“,учреденпопредложение
и с указнаВладимирПутинпрезюни2007 г. сцелобединяванеипод-
държаненавсичкихорапосвета,коитосувлечениеизучаватрускияезик,
литератураикултураигипреподаватипопуляризират.
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Организационнияткомитет,съставенотизвестниерудираниспециали-
стивобласттанарусистикатавРусия,спредседателакад.ЛюдмилаАлек-
сеевнаВербицкая,коятоизпълняваидлъжноститепрезидентнаМАПРЯЛ,
президент на РОПРЯЛ, председател на Попечителския съвет на фонд
„Русскиймир“,президентнаСанктпетербургскиядържавенуниверситет,
исъсзам.-председателЕвгенийЕфимовичЮрков,генераленсекретарна
МАПРЯЛ, вицепрезидент на РОПРЯЛ, член на Попечителския съвет на
фонд„Русскиймир“,директорнаИнститутазарускиезикикултурапри
Санктпетербургскияуниверситет,бешесъздалстройна,съвременна,рабо-
тещасистемазаорганизиранеипровежданенатаковаграндиозносъбитие
отсветовенмащаб.

Фестивалът се проведе в продължениена две години (2010 – 2011) в
тритура,последниятоткоитосесъстоявСанктПетербургигр.Пушкин
(Царскоесело),къдетовсекиототличенитеполучидипломкатолауреатна
конкурсавсвоятакатегория.

Подготовката и провеждането наСветовнияфестивал на руския език
бяхаосъщественипоопределенрегламент.Първияттурнаконкурса(отго-
ворна25тестовизадачи)сесъстояот15юлидо30ноември2010г.ивнего
взехаучастие51500души.Вторияттурнаконкурса(написваненаесена
тема„КаквоочаквамотсрещатасисРусиянафиналанаСветовнияфес-
тивалнарускияезик?“)сепроведеот1декември2010г.до1май2011г.,
адонегобяхадопуснатизаучастие1800души.Преподавателитерусисти
трябвашеданапишатесезатова,какбихапровелиурокнатема„Русия
днес“(„Россиясегодня“).

Първиятивторияттурпротекохазадочнопоинтернет,азадачитезакон-
курсабяхапоместенинасайтаhttp://mirfest.russkoeslovo.org./.Финалният
турнаконкурса(изпълнениенатворческиустнииписменизадачи)сепро-
ведевСанктПетербург(гр.Пушкин).Конкурсътзарускапесен(занепро-
фесионалисти)бешевключенврамкитенаПразницитенарускотослово,
асъщобешеотворензаучастиеипоинтернет,катоусловиятазаконкурса
бяхапубликуванивпосочениясайт.

Интересноедасеотбележи,чеповременапровежданетонафестивала,
отсептември2010г.докраянамай2011г.,сабилиорганизиранипосле-
дователноПразницинарускотослововПолша,Великобритания,Мароко,
Казахстан,САЩиКитайсконкурсизарускипесниивикторинисвъпроси
зарускатакултура,литература,история.Междуучастницитесабилираз-
играваниидопълнителнинаградизаучастиевъвфиналанафестивалав
СанктПетербург,анякоиотбългарскитестуденти,включителноиотПло-
вдивския университет „Паисий Хилендарски“, бяха сред щастливците с
наградиотПолша(Краков).ВмеждународнитеПразницинарускотослово
савзелиучастиеоколо1600души.Провежданисабилисъщотакакръгли
маси,майсторски класове, откритиуроци, изложбина книги, коетодава
възможностнапрофесионалнитерусистидаобменятзнанияиопитидасе
запознаятснай-новитеизданиянанаучнатаиметодическаталитература.

ФиналнитетуровенаконкурситеизаключителнатацеремониянаПър-
вия световен фестивал на руския език (участието на финалистите, наг-
раждаването на победителите) се проведоха от 30 октомври до 2 ноем-
ври2011г.поопределенапрограмавгр.Пушкин(известенпо-ранокато
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Царскоесело,къдетовлицея,създаденпрез1811г.,еучилмладиятбъдещ
гениаленпоетнаРусияАлександърСергеевичПушкин,чиетоименоси
сега градът,намиращсена20кмотСанктПетербург).Уютната залана
Младежкиядом„Царскосельский“гостоприемноприевсичкиучастници,
коитосенаслаждаваханапрекрасноторускослово,леещосеотустатана
хорасразличнинационалностиивъзраст,коитопосвой,оригиналенначин
представяхазнаниятасиимузикалнияситалант.ПредседателятнаОрга-
низационниякомитетакад.Вербицкаятържественоисъщевременномного
дружески,връчвайкинаградитеидипломитенапобедителите,каза:„Вяр-
вам,ченашиятфестивалщеобединивсички,коитообичатрускияезики
руската култура. Надявам се, че неговото провежданеще се превърне в
славна,хубаватрадиция“.

Неповторими впечатления и спомени остави у всички участници във
фестивалаикултурнатапрограма,частоткоятобешеконцертътотруски
романси.Всичкибяхмеочарованиотзабележителноститеишедьовритена
архитектуратавСанктПетербург–Павловскиядворецмузей,Екатеринин-
скиядворецмузей,известнатаКехлибаренастая,намиращисеврезервата
„Царскоесело“–гр.Пушкин,иненапоследномястоотЕрмитажа.

На3ноември2011г.–непосредственоследприключванетонаПървия
световенфестивалнарускияезик,организиранотМАПРЯЛ,въввеличест-
венатазаланаМариинскиятеатървСанктПетербургсесъстоятържестве-
нотооткриваненаПетатаасамблеянафонд„Русскиймир“,придруженос
великолепеноперно-балетенспектакъл.Интересъткъмработатанаасам-
блеятабешеизключителен.Внеявзехаучастиемногоголямбройпредста-
вителинаРусияидругиевропейски,азиатски,африкански,американскии
латиноамериканскистрани–известниполитическииобщественидейци,
преподавателирусистиотуниверситетииучилища,победителивъвфести-
вала,авторинаучебници,учени,писатели,журналисти,представителина
обединениянасъотечествениците,надипломатическиякорпусинадухо-
венството.Бешеотбелязанорекордноучастиеначуждестраннирусисти–
около600душиот75страни.ВячеславНиконов,изпълнителендиректор
науправлениетонафонд„Русскиймир“,определисъбитиетокато„най-
мащабнотоизначимотовдейносттанаорганизацията“.Тобешеуважено
със специални приветствия към участниците от името на президента на
РускатафедерацияД.А.Медведев,напремиераВ.В.Путин,напредсе-
дателянаДържавнатадумаБ.В.Гризлов,напредседателянаСъветана
РускатафедерацияВ.И.МатвиенкоинапатриарханаМоскваицялаРусия
Кирил,койтоблагословиасамблеята.

В своето официално обръщение към присъстващите участници акад.
ЛюдмилаВербицкаянаправипрегледна състояниетонафондаот създа-
ванетомупрезюни2007г.,катоотбелязанеговатаразностраннадейност,
насоченакъмподдръжкатаипопуляризациятанарускияезикикултурав
Русияизадграница.Изключителновпечатляващефактът,чеспомощта
нафондаивсътрудничествосводещиобразователниинституцииотцелия
свят за четири годинивече са създадени76рускицентъра, дваот които
вБългария (ПловдивиВарна),откритисаповечеот80кабинета„Руски
свят“, подкрепени са над 1000 грантови, образователни и културно-про-
светнипроекта(втовачислотрадиционнитепролетнииесеннисрещина
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русистите в България, множество семинари и конференции). От голяма
полза за развитието на руския език по света са ежегодно реализираните
специалнипрограмизастипендиинастуденти,докторантиимладиучени,
издаванетонасъвременниучебнициимултимедийниучебнипособияпо
рускиезикилитература,провежданетона големимеждународниконфе-
ренциииобществениизяви.Приосъществяванетонацялостнатаработа
нафонда акад.Вербицкая с удовлетворениеотбелязаприносана всички
надежднипартньорииприятелина„Рускисвят“.Тяизразиискренатаси
надежда,чеглавнататеманаПетатаасамблея–„Рускиятезикднесиутре“,
щебъдепоставенанаширокоивсестраннообсъжданенапленарнитезасе-
данияиврамкитеназапланиранитедискусии,коетонаистинабешемного
добререализирановтечениенадватадниотработатанаасамблеята.На
обсъжданебяхаподложениролятанарускияезикикултуравсъвременния
святиперспективите за тяхноторазвитиеиразпространение,коетопре-
дизвикаголяминтересиучастиевдискусиитеотстрананаучастниците
отнай-различнистранипосвета–отМолдовадоАржентина,отЛатвиядо
Италия,отГърциядоСАЩ,отБългариядоКитай…

Повременапровежданетонаасамблеятавхотел„ПаркИнн“,по-точно
на4ноември,вконферентнатазонанахотела,предзалитезакръглимаси
идискусии,бяхаорганизиранибогатиизложбиспредставяненаучебници
порускиезиккаточужд,речници,методическиматериализапреподавате-
ли,учебналитературазадецаимногодруги,асъщоищандовесизложбе-
ниматериали,посветенинарускотоприложноизкуство.

Врамкитена асамблеятабешевключенаимеждународнатапрограма
„Ломоносов300“,организиранаотФакултетазадържавноуправлениена
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Московския държавен университет „Ломоносов“ и фонд „Русский мир“
ипосветенана300-годишнинатаотрождениетонавеликиясиннаРусия
МихаилВасилиевичЛомоносов,известенрускиучен,енциклопедист,про-
светител,литераторинаученорганизатор.Премиератанановиядокумен-
таленфилмЗвездатанаЛомоносовбешеосъщественаповременаасам-
блеята и всички зрителиполучиха по едно копие от него.Предвидено е
програмата „Ломоносов 300“ да се реализира през цялата 2011 г. с про-
веждането на международни конференции и кръглимаси, издаването на
научниипублицистичниматериали,посветенинаМ.В.Ломоносов,попу-
ляризиранетонарускатанаукачрезсистематаотрускицентрове,открити
отфонд„Русскиймир“поцелиясвят,асъщоиспециалниЛомоносовски
дни в Германия, в университетите вМарбург иФрайберг, къдетоЛомо-
носовеучилиполучилобразованиетоси (откриваненаКабинет„Руски
свят“вМарбург,откриваненапаметнаплочанасградатанауниверситета
въвФрайберг,международнинаучниконференции,лекциииконкурсиив
дватауниверситета,международенфестивалнаДружествотонарускоезич-
нителитераторивГерманияимногодруги).

УчастиетовПетатаасамблеянафонд„Русскиймир“ееднаизключи-
телнапривилегия,коятонидаваправотоивъзможносттадаоценимнапра-
венотозарусиститеблагодарениенанепрекъснататаинеуморнаработана
МАПРЯЛсподкрепатанафонд„Русскиймир“,катоприбавимвслучаяи
казанотоотВладимирПутин,че„инициативитенафонда,насоченикъм
популяризиранетонарускияезикирускатакултура,заслужаватнай-искре-
нопризнание“.Разсъждавайкизабъдещетонарускияезик,можемдасе
присъединимбезусловнокъммнениетонаЮрийПрохоров,вицепрезидент
наМАПРЯЛ,ректорнаДържавнияинститутзарускиезик„А.С.Пушкин“
вМосква:„Асамблеята„Рускисвят“трябвадараждаперспективниидеи“,
а посланието наЛюдмилаВербицкая: „Планетата трябва да заговори на
рускиезик!Нашатамечтанепременнощесеосъществи!“,зареждасмного
вяраиоптимизъм.

Незабравимиоставатиконтактитесколегитерусистиотразличнистра-
ни.Това създавапредпоставки за бъдещо сътрудничество, заформиране
натворческасреда,завъзникваненаразличниформинаобщуване,какъв-
тоевеченовосъздадениятмеждународенсайтнапреподавателирусисти.
Пожеланиетонаакад.Вербицкая–фестивалътдаобединивсички,които
обичат руския език и руската култура, вече се реализира, а това е един
многодобързнакзабъдещетонарускияезикпосвета.Тазимисълможе
дабъдеподкрепенаисцитатотпоследниякуплетнаспециалносъздаде-
натазафестивала„Фестивалнапесен“потекстнаЕ.Е.Юрковимузикана
Д.Ю.БукиниЕ.Е.Юрков:

Белыеночисновапророчатнам
Радостьсердечныхвстреч.
Мысохранимтебя,НашеВысочество,
Добраярусскаяречь.


ЗояКузманова


