
Програма на Българския културен институт в Будапеща – м. ноември 2019 г. 

  

8 ноември 2019 (петък), 18.00 часа 
Български културен институт – бул. „Андраши“ № 14, 1061 Будапеща 

Откриване на самостоятелна изложба на Миролюба Гендова – живопис 
Съвместна организация с Българското самоуправление в столичен район Йожефварош 
 

   

 

15 ноември 2019 (петък), 19.00 – 22.30 часа 
Български културен институт 

Балкански  фолклорен клуб с формация 
„ФалкаФолк“   

 

21 ноември 2019 (четвъртък), 18.00 часа 
Български културен институт 

Литературна премиера:  
представяне на новоиздадения на унгарски език сборник 
„Някой гледа“ - избрана проза на поета, писател и 
преводач Марин Георгиев (издателство на Съюза на 
унгарските писатели „Мадяр напло“, 2019.) 

С участието на автора, редактора и преводача на книгата, както и 
на актьора Балаж Риго и фолклорна формация „Зорница“. 

Изданието ще представи литературоведът проф. д-р Золтан Яноши 
- главен редактор на списанието на Съюза на унгарските писатели 
„Мадяр напло“.  

Съвместна проява на Българския културен институт, Съюза на унгарските писатели и Българското 
самоуправление в столичен район Йожефварош. 

 

26 ноември 2019 (вторник), 18.00 часа 
Български културен институт 

Камерен концерт –  
Венцеслав Николов (виолончело) 

В програмата: творби на Йохан С. Бах, Макс Регер,  
Жак Ибер, Сергей Прокофиев, Бенджамин Бритън и др. 

 

 

 



27 ноември 2019 (сряда), 18.00 часа 
Български културен институт 

Откриване на изложба - акварели на Феликс Каниц от България (копия), посветена на 

190-та годишнина от рождението на забележителния австро-унгарски изследовател, 

картограф и етнограф 

С участието на доц. Даниела Атанасова – съставител на изложбата, Дарина Петрова-Илиева – Научен 

архив на Българска академия на науките, и проф. д-р Норберт Пап - географ-историк, завеждащ 

Катедра за политическо-географски, развойни и регионални студии в Университета на град Печ, 

основател на Изследователско ателие за Балканите, откривател на гроба на султан Сюлейман I. 

Великолепни край Сигетвар, Южна Унгария, през 2015 г. 

Съвместна проява на Българския културен институт, Научния архив на БАН и Изследователския 

институт на българите в Унгария към Българското републиканско самоуправление 

 
   

   
 

29 ноември 2019 (петък), 18.00 часа 

Български културен институт 

Камерен концерт – Светлин Христов (пиано) 
В програмата: творби на Франц Шуберт, Александр Скрябин, Панчо Владигеров и Веселин Стоянов 
 

    


