دیدار و گفتگوی استادان دانشگاه «بلگراد» با معاون اطالعرسانی و امور بینالملل بنیاد ایرانشناسی

جمعي از استادان دانشگاه «بلگراد» كشور صربستان ،سوم ارديبهشتماه  ،1396با هدف معرفي توانمنديهاي مؤسساتِ تحت نظر
خود ،در زمینة آموزش زبان فارسي و ايرانشناسي ،از بنیاد ايرانشناسي بازديد داشتند و با معاون اطالعرساني و امور بینالملل بنیاد
ايرانشناسي ،آقاي دكتر علیزاده ،ديدار و گفتگو كردند.
به گزارش روابط عمومي بنیاد ايرانشناسي ،به نقل از معاونت اطالعرساني و امور بینالملل ،در اين مالقات كه با همکاري سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمي ترتیب يافته بود ،طرفین ضمن ارائه و معرفي امور انجام يافته در زمینة آموزش زبان فارسي و
ايرانشناسي ،با پیشنهاد تنظیم و امضاي تفاهمنامة همکاري در زمینه آموزش رشتة ايرانشناسي موافقت كردند.
همچنین براساس اظهارات خانم پروفسور «لیلیانا ماركوويچ» ،رئیس دانشکده «فیلولوژي» دانشگاه «بلگراد» ،در اين دانشگاه پروژه
اي پژوهشي با نام فرهنگهاي جاده ابريشم آغاز شده؛ كه اين پژوهش از ژاپن بعنوان يکي از دورترين نقاط جادة ابريشم آغاز شده و
اكنون به ايران ،كه نقطة ثقل اين فرهنگ است ،رسیده و قرار است در ايتالیا اين پروژه خاتمه يابد.
وي با اشاره به اينکه طرح تأسیس مركز ايرانشناسي در بلگراد در دست اقدام است ،گفت :ما میخواهیم در عرصة جهاني ،در رشتة
ايرانشناسي ،حرفي براي گفتن داشته باشیم و به اين منظور خواستار مساعدت از سوي بنیاد ايرانشناسي در زمینههاي تأمین كتاب و
منابع مطالعاتي ايرانشناسي به زبان انگلیسي ،اعطاي بورسیه به دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا و برگزاري همايشهاي
علمي مشترک و ارائة دستاوردهاي علمي هر دو كشور ،در زمینة ايرانشناسي ،هستیم .پروفسور «ماركوويچ» همچنین پیشنهاد
آموزش زبان صربي به دانشجويان ايراني و تأمین محل اسکانشان را ،در مدت زمان تحصیل در بلگرد داد.
همچنین در اين ديدار ،خانم دكتر «يولیانا وچوو» ،معاون بینالملل دانشکدة زبانشناسي دانشگاه «بلگراد» ،اعالم آمادگي اين
دانشگاه را در زمینة امضاي هر نوع تفاهمنامه همکاري با بنیاد ايرانشناسي ،ابالغ كرد.
در ادامة اين نشست ،آقاي دكتر علیزاده ضمن اعالم آمادگي بنیاد ايرانشناسي در برپايي دورههاي دانشافزايي ايرانشناسي ،براي
دانشجويان صرب ،اعالم موافقت بنیاد را درخصوص عقد تفاهمنامة همکاري در تمامي موارد مطرح شده در جلسه ،بیان كرد .در
پايان مقرر شد پیشنويس تفاهمنامه توسط طرفین آماده شود و پس از اِعمال تغییرات الزم در آن ،به امضاي هر دو طرف برسد.

