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Програма– септември 2015 

 
8 септември (вторник), 17.00 часа 
Българско училище за роден език (Будапеща 1062, ул. „Байза“ № 44) 
Съвместна проява на Българския културен институт и Българското училище за 
роден език 

Концерт по повод откриване на учебната година на духовия 
оркестър на СОУ „Любен Каравелов“ – град Копривщица 

    
 
Училищният оркестър  е основан през 2008 година , благодарение на директора 
Бойка Дюлгярова . Многократен лауреат на национални и международни  
награди. С любезното съдействие на Националния съюз на българските 
музикални и танцови дейци 
 
10 септември (четвъртък), 18.00 часа 
Български културен институт 
Историческа изложба 

Великият цар Самуил и неговата епоха (възпоменание за 1000 
годишнинаma от смъртта му) 
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11 септември (петък), 19.00 часа 
Български културен институт 

Фолклорен клуб с формация „Фалкафолк“  
Там, където всички потропват... 
  

 
 
15 септември (вторник), 19.30 часа 
Budapest Music Center (1093 Budapest, Mátyás u. 8.) 
Концерт 
Празничен концерт на Атанас Куртев, професор по пиано в 
Българската музикална академия  
„Куртев е не само виртуоз, той е и поет на пианото…“ 
(„L'Atelie”, Брюксел) 

(Билети могат да се закупят на място по 1.000 фт.) 
 
 

 
 
 

 
17 септември (четвъртък), 18.00 часа 
Български културен институт 
Българо-унгарски литературни връзки 
 



Представяне книгата на Марин Георгиев „Ни Бог, ни дявол“ на 
унгарски език (издателство „Напкут“) 
 
Автор на четири книги със стихове за деца, шест прозаични произведения, два 
сборника с литературна критика, четири самостоятелни тома с художествени 
преводи, между които и двама унгарски поети: Ищван Шинка и Дьорд Рощаш-
Фаркаш. „Българският“ изказ на плеяда класически и съвременни унгарски 
автори. 
През 2001 година е отличен с наградата „Про култура Хунгарика“. 

 

 
 
 
25 септември (петък), 14.00 - 18.00 часа 
Италиански културен институт  
(Будапеща 1088, ул. „Шандор Броди“ № 8) 

Езици без граници 

 

                      
 

 
Европейски езиков коктейл 
Съвместна проява на културните институти на страните от Европейския съюз 

За шести пореден път и тази година очакваме с разнообразни програми и 
томболни печалби всички, които проявяват интерес към пъстрата палитра от 
езици, една проява, организирана от ЮНИК. За повече информация следете 
събитието във :  facebook.com/EUNIC.ELCB 

http://facebook.com/EUNIC.ELCB


30 септември (сряда), 18.00 часа 
Български културен институт 
Куклен театър 

„Котаракът в чизми“ - представление на Малък куклен театър 
„СЛОН“ 
 
Емблематичен спектакъл на Малък куклен театър „СЛОН“. Представлението е 
носител на 18 международни награди от четири континента - за мъжка и женска 
роля, цялостен спектакъл, три пъти е отличаван и с наградата на международно 
детско жури, осем награди за сценография и кукли, извънредна награда на 
международно жури за оригиналност и новаторство. 
 
 

 
 

 


