Култура / πολιτισμός

Конкурс за есе
Διαγωνισμός Έκθεσης
Успешно приключи конкурсът за есе на гръцки и
на български език, организиран за пета поредна година от
Гръцката фондация за култура – София. Tемата на конкурса
беше „Гръцката култура: начало и мост към европейските
ценности“. Първа награда за есе на гръцки език (участие
в лятна програма за изучаване на гръцки език в Атинския
университет - ΘΥΕΣΠΑ) се присъди на Георги Грънчаров от
София. Първа награда за есе на български език (участие
в едногодишна програма за изучаване на гръцки език в
Гръцката фондация за култура - София 2014-2015) се присъди
на Калина Иванова от гр. София.
Επιτυχώς ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός Έκθεσης στην
ελληνική και βουλγαρική γλώσσα που διοργανώνεται για πέμπτη
συνεχή χρονιά από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Σόφιας.
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Η ελληνική κουλτούρα: αρχή
και γέφυρα προς τις ευρωπαϊκές αξίες». Το πρώτο βραβείο για
δοκίμιο στην ελληνική γλώσσα (συμμετοχή σε καλοκαιρινό πρόγραμμα για τη μελέτη της ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
– ΘΥΕΣΠΑ) απονεμήθηκε στον Γκεόργκι Γκραντσάροφ από τη
Σόφια. Το πρώτο βραβείο για δοκίμιο στην Βουλγαρική γλώσσα
(συμμετοχή σε πρόγραμμα ενός έτους για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Σόφιας 2014-2015)
δόθηκε στην Καλίνα Ιβανόβα από τη Σόφια.

Посолството на Гърция в София организира фотографска изложба, посветена на гръцката традиция в корабоплаването - „Десетхилядолетна гръцка мореплавателна традиция“. Тя се провежда със съдействието на
Министерството на културата на Република България и
Морския музей на Гърция. Изложбата се провежда в галерия „Средец“, в сградата на министерството на адрес:
бул. „Ал. Стамболийски“ 16.
Η πρεσβεία της Ελλάδα στη Σόφια διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην ελληνική ναυτιλιακή παράδοση
«Eλληνική ναυτική παράδοση δέκα χιλιετιών». Αυτή διεξάγεται
σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας και το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας. Η έκθεση πραγματοποιείται στη γκαλερί «Σρεντέτς» στο κτίριο του Υπουργείου
στη διεύθυνση: Λ. Αλ. Σταμπουλίνσκυ Αρ. 16.
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Вечер на новогръцкия език организира Пловдивският университет
„Паисий Хилендарски”. Събитието е инициатива на Сектор „Новогръцки език”
към Катедра „Общо езикознание и история на българския език“ във Филологическия факултет на ПУ. В програмата бяха включени презентации на
студенти, а като кулминация на празника учещите новогръцки език влязоха
в ролята на актьори. Те бяха подготвили спектакъла „Жените в Народното
събрание” по Аристофан. Като част от празника гръцката писателка Теофано
Калояни гостува на Библиотеката за новогръцки език, литература и култура
на ПУ. Там беше представена книгата є „Смъртта на рицаря Челано и други
истории”. Литературното произведение е посветено на бабата на авторката,
родена в Пловдив през 1906 г.
Βραδιά νεοελληνικής γλώσσας οργανώνει το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης «Παΐσιος Χιλανδαρινός». Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του Τομέα
«νεοελληνικής γλώσσας » στο Τμήμα «Γενική Γλωσσολογία και Ιστορία της βουλγαρικής γλώσσας» στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσιάσεις από τους φοιτητές και, ως αποκορύφωμα των εκδηλώσεων εορτασμού, οι φοιτητές νεοελληνικής γλώσσας ανέλαβαν το
ρόλο των ηθοποιών. Είχαν ετοιμάσει την παράσταση «Γυναίκες στο Κοινοβούλιο»
βασισμένη στον Αριστοφάνη. Στο πλαίσιο του εορτασμού η Έλληνίδα συγγραφέας
Θεοφανώ Καλογιάννη επισκέφτηκε την Βιβλιοθήκη της Ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης. Εκεί έγινε και
η παρουσίαση του βιβλίου της «Θάνατος του ιππότη Τσελάνο και άλλες ιστορίες» –
λογοτεχνικό έργο αφιερωμένο στη γιαγιά της συγγραφέως, η οποία γεννήθηκε στη
Φιλιππούπολη το 1906.
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