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Program – 2016. május  
Програма – май 2016 

 
Májusi ünnepségek a Bolgár Kultúra Hónapja alkalmából 

Майски празници в чест на месеца на българската култура 
 

Bolgár Kulturális Intézet 
Nyelvtanfolyamok 
A bolgár és a magyar nyelvtanfolyam foglalkozásai kezdő és haladó szinten heti egy 
alkalommal. 

 

                    
 
Български културен институт 
Езикови курсове 
Занятията по български и унгарски език за начинаещи и напреднали се провеждат 
веднъж седмично.  
 
május 4. (szerda), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
Kiállítás  
Művészet a középpontból, a Gabrovoi Hriszto Cokev Képtár  gyűjteményéből  
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 4 май (сряда), 18.00 часа 
Български културен институт 
Изложба 
„Изкуство от центъра“ творби от сбирката на галерия „Христо Цокев“ – Габрово  
 
 

május 9. (hétfő), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
Koncert az Európa Napja alkalmából 
Fiatal bolgár tehetségek című sorozat 
 
Zsekov Mónika (hegedű) és Némethi Zsófia (zongora) ünnepi koncertje 
 

     
 
 

9 май (понеделник), 18.00 часа 
Български културен институт 
Концерт по повод Денят на Европа 
в поредицата „Млади български таланти“ 
 
Празничен концерт на Моника Жеков (цигулка) и Жофия Немети (пиано) 
 
május 11. (szerda), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
Koncert a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 100 éves fennállása és a Bolgár 
Kultúra és közoktatás Napja alkalmából 
Fiatal bolgár tehetségek című sorozat 
 
A Nemzeti Ókori Nyelvek és Kultúrák Gimnáziumának  a capella  és folklór 
együtteseinek ünnepi koncertje 

                
 



11 май (сряда), 18.00 часа 
Български културен институт 
Концерт по повод 100 годишнината на Българската църковна община в Унгария 
и Деня на българската култура и просвета 
в поредицата „Млади български таланти“ 
 
Празничен концерт на акапелния и фолклорен състав на Националната 
гимназия за древни езици и култури 
 
 

 
május 12. (csütörtök), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
Irodalom 
 
Doncsev Toso  A hétköznapi erényekről című háromnyelvű kötetének bemutatója 
 (Napkút Kiadó) 

                                                  
 
12 май (четвъртък), 18.00 часа 
Български културен институт 
Литература 
 
Представяне на триезичната книга на Тошо Дончев “За делничните добродетели“ 
(издателство „Напкут“) 
 
 

május 20. (péntek), 19.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
Bolgár táncház 

a Falkafolk Együttessel 
Ott, ahol mindenki ropja… 

 
 



20 май (петък), 19.00 часа 
Български културен институт 
Фолклорен клуб  

с формация „Фалкафолк“ 
Там, където всички потропват...  
 
május 26. (szerda), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
Bolgár-magyar irodalmi kapcsolatok 
 
Sztefka Hruszanova műfordító és a szófiai Gutenberg Könyvkiadó bemutatása, 
Márton László, Pető Sándor, Imreh András író részvételével 
 
 

 
 

 
26 май (четвъртък), 18.00 часа 
Български културен институт 
Българо-унгарски литературни връзки 

 

Представяне на преводачката на унгарска художествена литература Стефка Хрусанова 
и издателство „Гутенберг“  
С участието на унгарските писатели Ласло Мартон, Шандор Петьо, Андраш Имре 
 
 
 

 
május 30. – június 5. 
Bolgár Kulturális Intézet 
Bolgár-magyar kulturális kapcsolatok 
A bolgár közoktatás és kultúra napja, május 24. tiszteletére 
 
„Az európai közoktatási és tudományos térség mai dimenziói. Bolgár-magyar kulturális 
érintkezések” Nemzetközi szeminárium. A Szófiai Könyvtártudományi és Információs 
Technológiák Egyetem és a Bolgár Kulturális Intézet közös rendezvénye 
 

 
30 май – 5 юни  
Български културен институт 
Българо-унгарски  културни взаимоотношения 
По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура 
 
 



Международен семинар на тема „Съвременни измерения на европейското образователно и 
научно пространство. Българо-унгарски културни общувания“ 
Съвместна проява с Университета по библиотекознание и информационни технологии – 
София  
 
 


