
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

ΣΕ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας» διεξάγει από το 2014 πολυετές ερευνητικό 

πρόγραμμα με τίτλο Ηλεκτρονική επιστημονική βιβλιοθήκη της Μονής Ζωγράφου (Zographou 

Electronic Research Library / Зографска електронна научно-изследователска библиотека - 

http://www.slav.uni-sofia.bg/zograflib/).  

Στόχος του έργου είναι η επεξεργασία και η ανάδειξη σημαντικών επιστημονικών δεδομένων από 

την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 

ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων (ιστορικοί, φιλόλογοι, βυζαντινολόγοι, σλαβολόγοι, 

οθωμανολόγοι, παλαιογράφοι, μουσικολόγοι κ.ά.) από ακαδημαϊκά ιδρύματα που εδρεύουν στη 

Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Γαλλία κ.ά.  

Στο πλαίσιο του έργου δίνεται δυνατότητα για εκπαίδευση περιορισμένου αριθμού φοιτητών του 

Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, και 

προκηρύσσεται μία θέση για αμειβόμενη πρακτική άσκηση. Η εκπαίδευση και η πρακτική θα 

πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως τις 30 Μαρτίου 2018 να αποστείλουν στη Γραμματεία του 

Τμήματος σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αίτημα ενδιαφέροντος (περίπου 150 λέξεις), στο 

οποίο να περιγράφονται τα κίνητρα συμμετοχής.  

Απαραίτητα προσόντα: γνώση αγγλικής και αρχαίας ελληνικής, βασικές γνώσεις βουλγαρικής και 

παλαιοσλαβικής, δεξιότητες χειρισμού Η/Υ, πνεύμα ομαδικής εργασίας, υπευθυνότητα και συνέπεια. 

Γνώσεις παλαιογραφίας θα συνεκτιμηθούν.   

Για περισσότερα στοιχεία μπορείτε να απευθυνθείτε στον διδάσκοντα Γκέντσο Μπάνεβ 

(gbanev@slavstud.uoa.gr), υπεύθυνο για την τεκμηρίωση του αρχείου βυζαντινών, μεταβυζαντινών 

και μεσαιωνικών σλαβικών εγγράφων στο εν λόγω έργο.  

Σχετικά με το έργο:  

 “Zographou Electronic Research Library” at the University Library (link)  

 Presentation of the extended “Zographou Electronic Research Library” (link) 

 Official presentation of the expanded Zographou Electronic Research Library (link) 

 В СУ „Св. Кл. Охридски” бе открита Зографска електронна научно-изследователска 

библиотека с подкрепата на Фондация Лале, 30 юни 2014 (link) 

 Да дигитализираш Атон (link)  

 Безценните ръкописи на „Зограф” стават достъпни чрез дигитален център в СУ „Св. 

Климент Охридски” (link)  

Първата по рода си Зографска електронна научно-изследователска библиотека (link) 
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