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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ζ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
VII ГОДИШЕН КОНКУРС ПО БЪЛГАРИСТИКА  

Τον Μάιο 2022 θα διεξαχθεί ο καθιερωμένος ετήσιος διαγωνισμός αριστείας στις Βουλγαρικές 
Σπουδές για τους φοιτητές του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών. 
Ο Ζ' Διαγωνισμός αφιερώνεται στην επέτειο των 260 ετών από τη συγγραφή της Σλαβουλγαρικής 
Ιστορίας από τον Παΐσιο Χιλανδαρινό και των 300 ετών από τη γέννηση του ιδίου. Τιμώνται επίσης 
και άλλες σημαντικές επέτειοι στη βουλγαρική λογοτεχνία και γεγονότα από την ιστορία των 
μεταφραστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.  

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας και του Υπουργείου Παιδείας της 
Βουλγαρίας, και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Σόφιας, Βελίκο Τάρνοβο και Πλόβντιβ. 

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

α) μετάφραση ή μελέτη κειμένων από το Λογοτεχνικό Αφιέρωμα, 
β) μετάφραση ή μελέτη ελεύθερης επιλογής (π.χ. ανακοινώσεις σε συνέδρια). 

Η σύνταξη της ύλης στην Κατηγορία Α οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς θεματικούς άξονες: α) 
Παΐσιος Χιλανδαρινός, β) λογοτεχνικά και μεταφραστικά γεγονότα (Αφιέρωμα – Αποθετήριο, 2022).  

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Οι υποψήφιοι 
μπορούν να διαγωνιστούν και στις δύο κατηγορίες, με περισσότερες από μία εργασίες, οι οποίες 
έχουν εκπονηθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο πλαίσιο των μαθημάτων ή εκτός αυτού (όχι 
απαραίτητα στα μαθήματα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού). Οι θεματικές των εργασιών θα 
πρέπει να αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις Βουλγαρικές Σπουδές, ενώ γίνονται δεκτές γενικά εργασίες 
από μαθήματα ή/και ανακοινώσεις σε φοιτητικά συνέδρια.  Κάθε υποψήφιος μπορεί να λάβει μόνο 
ένα βραβείο, ακόμα και αν διαγωνιστεί σε δύο κατηγορίες. Σε όλους τους διαγωνιζόμενους θα 
δοθούν πιστοποιητικά  συμμετοχής.  

Οι υποψήφιοι καλούνται αρχικά να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής και στη συνέχεια 
να παραδώσουν εμπρόθεσμα την εργασία/τις εργασίες, με κατώτατο όριο έκτασης μία σελίδα για τις 
μεταφράσεις και δύο σελίδες για τις μελέτες. Σε κάθε εργασία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο τίτλος ή 
οι τίτλοι των εργασιών και η κατηγορία, στην οποία διαγωνίζονται. Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν από 
Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Οι εργασίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gbanev@slavstud.uoa.gr  

Προθεσμία δήλωση συμμετοχής: 16 Μαΐου 2022 
Προθεσμία υποβολής των εργασιών: 23 Μαΐου 2022 
Απονομή των βραβείων: 31 Μαΐου 2022 

Υπεύθυνος: Διδάσκων Γκέντσο Μπάνεβ 
H Πρόεδρος 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Όλγα Αλεξανδροπούλου  
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Παρατηρήσεις: 
*1 Τα δύο χρηματικά βραβεία, ύψους 500 € έκαστο, είναι αποκλειστική χορηγία του ομίλου Eurobank 
*2 Πληροφορίες για τα θερινά σεμινάρια:  
– Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τάρνοβο «Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος» (11.07–31.07.2022) και  
– Πανεπιστήμιο Σόφιας «Άγ. Κλήμης της Αχρίδος» (10.07–30.07.2022). 
 
* Στο διάστημα 15.04–15.05.2021, κάθε Παρασκευή και ώρα 17:00-18:00, στο ΖΟΟΜ θα πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις με τους ενδιαφερομένους κατόπιν συνεννόησης για να συζητηθούν απορίες σχετικά με τον διαγωνισμό. 
 
FACEBOOK ΟΜΑΔΑ για τρέχουσα ενημέρωση και συζήτηση σε θέματα του διαγωνισμού 

 

ΤΕΥΧH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ, 2022) 
 

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟΝ Z΄ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2022 
ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΚΠΑ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

* Ονοματεπώνυμο στην ελληνική γλώσσα: ………………………………………………………………………………………….. 
* Име и фамилия на български език: …………………………………………………………………………………………………. 
* Α.Μ.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Email address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* Έτος σπουδών:       (κυκλώστε την επιλογή σας) 
1ο έτος; 2ο έτος; 3ο έτος;  4ο έτος;  επί πτυχίω 
 
* Συμμετέχω στην κατηγορία / στις κατηγορίες:   (κυκλώστε τις επιλογές σας) 
Α – μετάφραση ή μελέτη κειμένων από το αφιέρωμα; Β – ελεύθερη εργασία;  Г – ανάγνωση και βίντεο 
 
* Μορφή βράβευσης, για την οποία ενδιαφέρομαι:  (κυκλώστε τις επιλογές σας) 
Α – Χρηματικό έπαθλο;  Β – Υποτροφία;  Α & Β 
 
Προαιρετικά σχόλια και παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* υποχρεωτικά πεδία  
 

Конкурсът е посветен на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Лектор по български език и култура Генчо Банев 
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