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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προκήρυξη υποτροφίας για λογοτέχνη στην αυστριακή πόλη Graz  

 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορούν το κοινό ότι ο 
φορέας Kulturvermittlung Steiermark και το πολιτιστικό τμήμα του δήμου της πόλης Graz της 
Αυστρίας έχουν προκηρύξει υποτροφία, η οποία καλύπτει τη διαμονή ενός συγγραφέα για ένα 
χρόνο στο Graz. Η προσφερόμενη διαμονή θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο 2015 μέχρι τον 
Αύγουστο 2016. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2015 (ισχύει η 
ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου).    

Η υποτροφία για τον «Συγγραφέα της πόλης του Graz» απονέμεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει 
δωρεάν διαμονή σε διαμέρισμα στο Cerrini-Schloessl στο Schlossberg, καθώς και μηνιαίο επίδομα 
ύψους €1100 για όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Ο/η συγγραφέας που θα φιλοξενείται στο Graz 
θα υποστηρίζεται από τους φιλοξενούντες (Kulturvermittlung Steiermark και πολιτιστικό τμήμα του 
δήμου του Graz). Κατά τη διάρκεια της διαμονής του θα συμμετάσχει σε αναγνώσεις, διαλέξεις σε 
σχολεία, συζητήσεις κ.ά. Η βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση.    

Σκοπός της προκήρυξης είναι η προώθηση συγγραφέων με ανανεωτικό λόγο, που ασχολούνται με 
επίκαιρα θέματα και των οποίων το έργο διακρίνεται για την αισθητική και γλωσσική του ποιότητα, 
την αυθεντικότητα και την καλλιτεχνική του ανεξαρτησία. Η παροχή της υποτροφίας αναμένεται να 
συμβάλει στην πολιτιστική ανταλλαγή και αλληλεπίδραση με τη λογοτεχνική σκηνή του Graz. Οι 
υπότροφοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην πόλη του Graz για τουλάχιστον 8 μήνες κατά την 
προαναφερθείσα χρονική περίοδο.  

∆ικαιούχοι είναι συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Συγγραφείς που έχουν ήδη τιμηθεί με την 
υποτροφία για τον «Συγγραφέα της πόλης του Graz» δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα έγγραφα/κείμενα 
που πρέπει να υποβληθούν ως πρόταση εργασίας και στοιχεία επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://www.vienna.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/open-
call_2015-16_en.pdf.  
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