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Δ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ διοργανώνει, με 

πρωτοβουλία του διδάσκοντα Γκέντσο Μπάνεβ, απεσταλμένου λέκτορα Βουλγαρικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, για τέταρτη συνεχή χρονιά, Διαγωνισμό Βουλγαρικών Σπουδών για φοιτητές 

του Τμήματος. Με τον Διαγωνισμό τιμάται το έργο σημαντικών συγγραφέων και λογίων και 

ενθαρρύνονται οι φοιτητές στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Οι φοιτητές-σλαβολόγοι έχουν τη δυνατότητα 

να έρθουν σε επαφή με αξιόλογα κείμενα και να αποκτήσουν εμπειρία και συγκεκριμένες γνώσεις στην 

τέχνη της μετάφρασης και στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Ο Δ΄ Διαγωνισμός αφιερώνεται σε 

δώδεκα συγγραφές, ποιητές και λόγιους, οι οποίοι το 2019 τιμώνται επετειακά και είναι οι εξής: Σωφρόνιος 

Βράτζης (1739–1813), Πέτρος Βέρου (1799–1871), Ιβάν Σελιμίνσκι (1799–1867), Μάρκο Τσεπένκοφ 

(1829–1920), Κούζμαν Σαπκάρεφ (1834–1909), Λιούμπεν Καραβέλοφ (1834–1879), Πέτκο Γιορντάνοφ 

Τόντοροφ (1879–1916), Αλεξάνταρ Μπαλαμπάνοφ (1879–1955), Γιορντάν Ραντίτσκοφ (1929–2004), 

Νικόλα Βαπτσάροφ (1909–1942), Αλεξάνταρ Βούτιμσκι (1919–1943) και Χρίστο Φότεφ (1934–2002). 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών και της 

Πρεσβείας της Βουλγαρίας, και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Σόφιας «Άγ. Κλήμης Αχρίδος», το 

Πανεπιστήμιο Βελίκο Τάρνοβο «Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος» και Πανεπιστήμιο Πλόβντιβ «Παΐσιος 

Χιλανδαρινός». Τα χρηματικά βραβεία είναι αποκλειστική χορηγία του ομίλου Eurobank. 

Θα δοθούν τρία βραβεία (δύο χρηματικά έπαθλα και μία υποτροφία για θερινό σεμινάριο 

Βουλγαρικής Γλώσσας) στις ακόλουθες κατηγορίες: α) εργασία εξαμήνου ή μελέτη π.χ. ανακοινώσεις σε 

συνέδρια, β) μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων από τους τιμώμενους συγγραφείς. Οι εργασίες 

εξετάζονται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος και των 

συνεργαζόμενων πανεπιστήμιων της Βουλγαρία;. Αρκετές από τις μελέτες που κατατέθηκαν στους 

προηγούμενους διαγωνισμούς έχουν ήδη δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε επιστημονικά 

περιοδικά και συλλογικούς τόμους σε ελληνικά, βουλγαρικά και αγγλικά, και αποτελούν σημαντική 

προσφορά στον ακαδημαϊκό και τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.  

 

 

 



ΈΚΘΕΣΗ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ – Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΛΑΒΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ»  

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας και πιο συγκεκριμένα με 

το Κέντρο Κυριλλο-Μεθοδιανών Ερευνών, το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 

Σπουδών του ΕΚΠΑ διοργανώνει, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Βουλγαρίας, έκθεση με θέμα τα 

σλαβικά αλφάβητα. Η έκθεση αφιερώνεται στην Ημέρα βουλγαρικής παιδείας και πολιτισμού και της 

σλαβικής γραφής (24η Μαΐου), και συνδέεται με τον Διαγωνισμό Βουλγαρικών Σπουδών και προσφέρει 

στον θεατή εμπεριστατωμένη εικόνα των πνευματικών και πολιτιστικών επαφών μεταξύ του ελληνικού 

και του σλαβικού κόσμου και της ανάπτυξης του τρίτου μεγάλου πολιτισμού γραφής στην Ευρώπη – του 

σλαβικού.  

Πάνω από 1150 χρόνια μάς χωρίζουν από την αποστολή των αγίων αδελφών Κυρίλλου και 

Μεθοδίου στη Μοραβία. Το έργο τους στηρίχτηκε στο γλαγολιτικό αλφάβητο και αποτελεί ένα φαινόμενο 

που δύναται να συγκριθεί με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού της 

γραφής, από τη γέννησή του, στις αρχές του 8ου αι π.Χ., μέχρι και σήμερα. Το πρώτο σλαβικό αλφάβητο, 

το γλαγολιτικό, ανάγεται στα μέσα του 9ου μ.Χ. αιώνα και εντάσσεται στο έργο των δύο Θεσσαλονικέων 

αδελφών, ενώ το δεύτερο, το κυριλλικό, δημιουργήθηκε λίγο αργότερα στη Βουλγαρία και αντικατέστησε 

τους γλαγολιτικούς με άλλους, πιο οικείους χαρακτήρες, υπό την επιρροή του ελληνικού αλφαβήτου. Τα 

δύο αυτά αλφάβητα αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του πολιτισμού των Σλάβων, του τρίτου σε 

διαδοχή μεγάλου πολιτιστικού συνόλου στην Ευρώπη, μετά το ελληνικό και το ρωμαϊκό. 

Η έκθεση παρουσιάζει ένα σπάνιο, για τα καθ’ ημάς δεδομένα, πλην όμως αξιόλογο, θέμα που 

φωτίζει ενδιαφέρουσες πτυχές των σλαβικών πολιτισμών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν κοντά στο βυζαντινό 

πνεύμα και πολιτισμό. 

Σχετικά με τις διαστάσεις του θέματος και τις σημερινές του προεκτάσεις οι δημιουργοί της 

έκθεσης από την Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας υπογραμμίζουν: «Από τη Βουλγαρία το κυριλλικό 

αλφάβητο διαδόθηκε σε όλους τους ορθόδοξους Σλάβους. Με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, από την 1η Ιανουαρίου 2007, το κυριλλικό αλφάβητο – ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, έγιναν 

ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ». Υπενθυμίζεται δε ότι οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος αναγνωρίστηκαν 

ως προστάτες όλης της Ευρώπης, καθώς το έργο του ένωσε λαούς και πολιτισμούς στην ήπειρό μας και 

ευρύτερα.   

Οι εκδηλώσεις βράβευσης για τον Διαγωνισμό και τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν 

στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη, την Τρίτη, 28 Μαΐου 

2019, από τη 1:30 μ.μ. και 2:30 μ.μ. αντίστοιχα. 

Επιστημονική Επιμέλεια Διαγωνισμού – Γενικός Συντονισμός: 

Γκέντσο Μπάνεβ, απεσταλμένος λέκτορας Βουλγαρικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, 

email: gbanev@slavstud.uoa.gr, τηλ. 6972367469. 

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

http://www.slavstud.uoa.gr/, e-mail: secr@slavstud.uoa.gr 
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