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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Γ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Τον Μάιο 2018 θα διεξαχθεί ο καθιερωμένος ετήσιος διαγωνισμός αριστείας στις Βουλγαρικές Σπουδές 

για τους φοιτητές του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ο 

οποίος φέτος είναι αφιερωμένος στους ποιητές Χρίστο Μπότεφ και Πέϊο Γιάβοροφ.  

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας και του Υπουργείου Παιδείας της 

Βουλγαρίας, και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Σόφιας, Βελίκο Τύρνοβο και Πλόβντιβ. 

Θα δοθούν τρία βραβεία (δύο χρηματικά έπαθλα και μία υποτροφία για θερινό σεμινάριο Βουλγαρικής 
Γλώσσας*) στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) εργασία μετάφρασης εξαμήνου ή μελέτη (А – курсова работа или изследване), 

β) μετάφραση ποιήματος του Χρίστο Μπότεφ και δοκιμίου του Ιλία Μπέσκοφ για τον ποιητή (Β – 
Ботев & Бешков, βλ. συνημμένο αρχείο), 

γ) μετάφραση ποιήματος του Πέϊιο Γιάβοροφ και δοκιμίου του Ιλία Μπέσκοφ για τον ποιητή και για 
την Ελλάδα. (Γ – Яворов & Бешков, βλ. συνημμένο αρχείο). 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο φοιτητές του Τμήματος, προπτυχιακοί από όλα τα έτη 

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

οποίες έχουν εκπονηθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο πλαίσιο των μαθημάτων ή εκτός αυτού. Οι 

θεματικές των εργασιών θα πρέπει να αφορούν τις Βουλγαρικές Σπουδές. Κάθε φοιτητής μπορεί να 

διαγωνιστεί με διαφορετικές εργασίες σε όλες τις κατηγορίες, αλλά μπορεί να λάβει μόνο ένα βραβείο. Σε 

όλους τους διαγωνιζόμενους θα απονεμηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής, έπαινοι και δώρα.  

Οι υποψήφιοι καλούνται αρχικά να συμπληρώσουν την παρούσα δήλωση συμμετοχής και στη συνέχεια 

να διαμορφώσουν τις εργασίες τους σε μορφή μικρού τεύχους. Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται το 

ονοματεπώνυμο, ο τίτλος ή οι τίτλοι των εργασιών και η κατηγορία, στην οποία διαγωνίζονται. Οι 

υποψηφιότητες θα εξεταστούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από καθηγητές του 

Τμήματος και των συνεργαζόμενων πανεπιστήμιων από τη Βουλγαρία. 

Οι φάκελοι με τις εργασίες υποβάλλονται 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 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 27 Απριλίου 2018 (ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) 

Προθεσμία υποβολής των εργασιών: 11 Μαΐου 2018  

Απονομή των βραβείων: 24 Μαΐου 2018 

Συντονισμός και πληροφορίες: διδάσκων Γκέντσο Μπάνεβ 

H Πρόεδρος 

Καθηγήτρια Ελένη Στεργιοπούλου   

  

mailto:gbanev@slavstud.uoa.gr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3-0Wd_wsFbhVkrn2mXZeJ-4ge5u9slSg03I4kAAguJiILg/viewform


Παρατηρήσεις: 
*1 Τα δύο χρηματικά βραβεία, ύψους 500 ευρώ έκαστο, είναι αποκλειστική χορηγία του ομίλου Eurobank.  
*2 Πληροφορίες για τα θερινά σεμινάρια: Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο «Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος» 

(16.07– 05.08.2018) και Πανεπιστήμιο Σόφιας «Άγ. Κλήμης της Αχρίδος» (15.07–04.08.2018). 
*3 Εναλλακτικά αντί υποτροφίας μπορεί να δοθεί δυνατότητα για αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Σόφιας (Zographou Electronic Research Library). 
*4 Στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ., στο αμφ. 634 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 

με τους ενδιαφερομένους για να συζητηθούν απορίες σχετικά με τον διαγωνισμό. 
 

FACEBOOK ΟΜΑΔΑ για τρέχουσα ενημέρωση και συζήτηση σε θέματα του διαγωνισμού 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΛΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β ΚΑΙ Γ 
Β) Link – Ботев & Бешков (μετάφραση ποιήματος του Χρίστο Μπότεφ και σύντομου δοκιμίου του Ιλία 

Μπέσκοφ για τον ποιητή) 
Γ) Link – Яворов & Бешков (μετάφραση ποιήματος του Πέϊιο Γιάβοροφ και σύντομων δοκιμίων του Ιλία 

Μπέσκοφ για τον ποιητή και για την Ελλάδα) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟΝ Γ΄ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2018 

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΚΠΑ 
(ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) 

 
* Ονοματεπώνυμο στην ελληνική γλώσσα: ………………………………………………………………………………………….. 

* Име и фамилия на български език: …………………………………………………………………………………………………. 

* Α.Μ.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Email address: …..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Έτος σπουδών:       (κυκλώστε την επιλογή σας)
1ο έτος 
2ο έτος 

3ο έτος 
4ο έτος 

 
επί πτυχίω 

* Μορφή βράβευσης, για την οποία ενδιαφέρομαι:  (κυκλώστε τις επιλογές σας) 
Α – Χρηματικό έπαθλο 
Β – Υποτροφία ή πρακτική 
Α & Β 

* Συμμετέχω στην κατηγορία / στις κατηγορίες:   (κυκλώστε τις επιλογές σας) 
Α – курсова работа или изследване 
Β – Ботев & Бешков 
Γ – Яворов & Бешков 
 

Προαιρετικά σχόλια και παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ελλείψει δυνατότητας για ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ως 
άνω έντυπη δήλωση και να την καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 27 Απριλίου 2018. 
Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των πιστοποιητικών συμμετοχής και των επαίνων, καθώς και για τον 
υπολογισμό των δώρων.  
* - υποχρεωτικά πεδία.  

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=849&zid=144
http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar
http://libsu.uni-sofia.bg/news.php?extend.76.3
https://www.facebook.com/groups/1676784772399985/
https://drive.google.com/open?id=14Mz7uWtPLtuCvxyZqrE07T2w7zvkxUwC
https://drive.google.com/open?id=1tc6FD8CAmfBE2yVP0B5hgPnFsgLTDuOZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3-0Wd_wsFbhVkrn2mXZeJ-4ge5u9slSg03I4kAAguJiILg/viewform

