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A Bolgár Kulturális Intézet programja – 2015. május 

A bolgár közművelődés és kultúra, és a szláv írásbeliség hónapja 
 

Програма на Българския културен институт – май 2015 
Месец на българската просвета и култура, и славянската 

писменост 
 
 
május 10. (vasárnap), 14.00 óra 
Szimpla Kert (Budapest VII. ker. Kazinczy utca 14.) 
 
A Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Kulturális Intézet és a 
Szimpla Kert közös rendezvénye 
A Madarak és Fák Napja Fesztivál  
A Roszica Táncegyüttes fellépése 
 
 

 
 
 
10 май (неделя), 14.00 часа 
„Симпла керт“ (Будапеща VІІ район ул. „Казинци“ № 14) 
 
Съвместна проява на Българския културен институт, 
Българското републиканско самоуправление и „Симпла керт“ 
Фестивал по случай Деня на птиците и дърветата 
Концерт на танцов състав „Росица“ 
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május 12. (kedd), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
 
Szent Metód születésének 1200. évfordulója 
Interaktív est 
Kiállítás: „A betűkről” (a Cirill ábécé, az Európai Unió egyik ábécéje) 
Koncert: Régi bolgár egyházi énekek, a szófiai Ókori Nyelvek és Kultúrák Nemzeti 
Gimnázium kórusának előadásában 
Előadás: Kamen Mihajlov docens, irodalomtörténész, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem bolgár lektorának előadása a Szent Metód életéről és művéről   
 
 

 
 

12 май (вторник), 18.00 часа 
Български културен институт 
 
Честване на 1200 годишнината от рождението на Св. Методий  
Интерактивна вечер:  
Изложба „За буквите”(Кирилската азбука – една от азбуките в Европейския 
съюз), 
Концерт: „Старобългарски песнопения” в изпълнение на хор от 
Националната гимназия за древни езици и култури - София, 
Лекция: „Живот и дело на Св. Методий” от доцент Камен Михайлов, 
литературовед, лектор по български език в будапещенския университет „Лоранд 
Йотвьош“  
 
május 21. (csütörtök), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet  
 
Ünnepi kiállítás a Bolgár Közművelődés és Kultúra, és a Szláv Írásbeliség Napja, május 
24. alkalmából: 
prof. GREDI ASSZA képzőművész önálló kiállítása 
 



     
 

21 май (четвъртък), 18.00 часа 
Български културен институт  
 
Празнична изложба по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура, 
и славянската писменост: 
самостоятелна изложба на проф. ГРЕДИ АССА 

 
május 23. (szombat), 17.00 óra- 21.00 óra 
Szimpla Kert (Budapest VII. ker. Kazinczy utca 14.) 
 
A Bolgár Kulturális Intézet és a Szimpla Kert közös rendezvénye 
A Bolgár Konyha és Kultúra Napja 
17.00 – 19.00: A bolgár konyha ételkülönlegességei  
19.00 – 21.00: a FalkaFolk Együttes koncertje és bolgár táncház   
 

                       
 
23 май (събота), 17.00 – 21.00 часа 
„Симпла керт“ (Будапеща VІІ район ул. „Казинци“ № 14) 
 
Съвместна проява на Българския културен институт и „Симпла 
керт“ 
Ден на българската кулинария и култура 
17.00-19.00: Специалитети от българската кухня 
19.00 – 21.00: Концерт на формация „ФалкаФолк“ и заучаване на български 
танци 
 
 
 
 



május 26. (kedd), 18.00 óra 
Bolgár Kulturális Intézet 
 
Ünnepi koncert a Bolgár Közművelődés és Kultúra, és a Szláv Írásbeliség Napja, május 
24. alkalmából: 
a Szilueti Kamaraegyüttes műsora 
…tehetség, intellektus és ambíció a magas szintű művészet megalkotásáért… 
 

 
 

26 май (вторник), 18.00 часа 
Български културен институт 
 
Празничен концерт по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура, и 
славянската писменост: 
камерен ансамбъл „Силуети“ 
...талант, интелект и амбиция да правят изкуство от висока категория... 

 
május 30. (szombat), 15.00 óra 
Debrecen, Zeneakadémia 
 
A Debreceni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, a Kecskeméti Bolgár  
Nemzetiségi Önkormányzat és a Bolgár Kulturális Intézet közös 
rendezvénye 
Ünnepi kiállítás a Bolgár Közművelődés és Kultúra, és a Szláv Írásbeliség Napja, május 
24. alkalmából: 
Tánya Neseva önálló kiállítása 
 

 



3o май (събота), 15.00 часа 
Дебрецен, Музикална академия 
 
Съвместна проява на Българския културен институт, 
Българското самоуправление – град Дебрецен и Българското 
самоуправление – град Кечкемет 
Празнична изложба по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура, 
и славянската писменост: 
самостоятелна изложба на Таня Нешева 


