
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Για τον Διαγωνισμό.  

Την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017, θα διεξαχθεί διαγωνισμός αριστείας στη βουλγαρική 

γλώσσα για τους φοιτητές του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 

Σπουδών.  

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας και του Υπουργείου 

Παιδείας της Βουλγαρίας, και σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ακαδημαϊκούς φορείς 

στη Βουλγαρία. 

Θα δοθούν βραβεία (δύο χρηματικά έπαθλά και υποτροφία για το θερινό σεμινάριο στο 

Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τάρνοβο) στις ακόλουθες κατηγορίες:  

α) δοκίμιο ή μελέτη στη βουλγαρική γλώσσα, 

β) μετάφραση από τη βουλγαρική στην ελληνική γλώσσα ή αντίστροφα.  

Οι θεματικές των εργασιών θα πρέπει να αφορούν τη βουλγαρική γλώσσα, τη λογοτεχνία 

ή/και τον πολιτισμό.  

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο φοιτητές του Τμήματος, προπτυχιακοί 

ή επί πτυχίω. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία ή παραπάνω από μία εργασίες, 

τις οποίες έχουν εκπονήσει στο πλαίσιο των μαθημάτων ή εκτός αυτού, και δεν έχουν 

υποβληθεί στον διαγωνισμό  που πραγματοποιήθηκε το 2016.  Κάθε φοιτητής μπορεί να 

διαγωνιστεί με διαφορετικές εργασίες σε όλες τις κατηγορίες, αλλά μπορεί να λάβει μόνο 

ένα βραβείο. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και δώρα.  

Οι υποψήφιοι διαμορφώνουν τις εργασίες τους σε μορφή τεύχους. Στην πρώτη σελίδα 

αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο τίτλος ή οι τίτλοι των εργασιών και η κατηγορία στην 

οποία διαγωνίζονται. Οι φάκελοι κατατίθενται ως εξής: αφού κατατεθεί επισήμως, με 

αριθμό πρωτοκόλλου, ένας φάκελος στη Γραμματεία του Τμήματος, ένα δεύτερο πλήρες 

ακριβές αντίγραφο του φακέλου αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

gbanev@slavstud.uoa.gr.  

Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν από Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων: 18 Μαΐου 2017.  

 

Για την Πρακτική Άσκηση. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας 

οργανώνεται πρακτική άσκηση για φοιτητές του Τμήματος. Η πρακτική άσκηση θα 

πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 10 Ιουλίου – 6 Αυγούστου 2017 στην Πρεσβεία της 

Βουλγαρίας στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή με 

επιστολή βιογραφικό και αίτηση έναν μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής.  

Συντονισμός και πληροφορίες: Γκέντσο Μπάνεβ. 

Η Πρόεδρος 

Καθηγήτρια Ελένη Στεργιοπούλου 
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* * * 

Για την εύρυθμη διοργάνωση του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 

αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 10/05/2017 τον παρακάτω πίνακα με 

τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο στα ελληνικά με μεταγραφή σε κυριλλικό αλφάβητο με 

βουλγαρική ορθογραφία). Με ΝΑΙ/ΟΧΙ σημειώνεται η επιθυμητή μορφή βράβευσης: 

χρηματικό έπαθλο ή/και υποτροφία για το θερινό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο 

Τάρνοβο «Αγ. Κυρίλλου και Αγ. Μεθοδίου» (περίοδος διεξαγωγής 17.07– 06.08 βλ. 

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=849&zid=144). 

Η πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Βουλγαρίας οργανώνεται ως παράπλευρη συναφής 

δραστηριότητα για τους φοιτητές του Τμήματος. 
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