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HÚSZÉVES A BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 

1999-2019 
 

A BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM TÖRTÉNETE 

 

A kezdet: egyesített minket a tenni akarás… 

A Bolgár Kulturális Fórum, mint nonprofit egyesület, néhány lelkes 

ember kezdeményezésére alakult meg 1999-ben, Budapesten azzal a 

céllal, hogy megőrizzék, népszerűsítsék a magyarországi bolgár kultú-

rát, és tovább erősítsék a meglévő baráti kapcsolatokat országaink, Ma-

gyarország és Bulgária között. Az alapítókat egyesítette a tenni akarás, 

a bolgár kulturális közeghez és közösséghez való tartozás, illetve az a 

szándék, hogy ápolják a bolgár nyelvet és kultúrát, ismereteket adjanak 

át, megbeszéljék a magyarországi bolgár közösség problémáit – ezért is 

kapta az egyesület a „kulturális fórum” elnevezést. A Fórum célja emel-

lett a bolgár értelmiség függetlenségének megőrzése, alkotói jogainak, 

érdekeinek védelme, annak biztosítása, hogy szabadon és nyíltan for-

málhassa és fejezhesse ki véleményét. A legtöbb magyarországi bolgár 

alkotó, köztük a Bolgár Kulturális Fórum alapítói és tagjai komoly, vi-

tathatatlan szakmai sikerekkel és tekintéllyel rendelkeznek a magyar 

társadalomban. Nélkülük a mai bolgár közösségről alkotott kép nem 

lenne teljes, elképzelhetetlen a bolgár kultúra eredményeinek megőrzé-

se, és ezen keresztül a bolgár közösség jövőbeni fennmaradása. Ezen 

alkotók nélkül a kulturális autonómia gyakorlatilag nem létezne, mert 

az ő életmódjuk, alapvető szükségletük az alkotó, kulturális tevékeny-

ség. Ennek jegyében 1999-ben az egyesület kezdeményezésére alakult 

meg a magyarországi bolgár képző- és iparművészek alkotói csoportja 

is. A Fórum művészei azóta számos közös kiállításon, művészi találko-

zón szerepeltek együtt, és alkotómunkájukkal folyamatosan hozzájárul-

nak mindkét nemzeti kultúra gazdagodásához. 
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Barátok találkozóitól a két évtizedes jubileumig 

2019-ben jött el a Bolgár Kulturális Fórum huszadik születésnapja. 

Megalapítása 1999-ben vitathatatlanul kötődik a huszadik század nagy 

változásokat hozó utolsó évtizedének dinamikus atmoszférájához. Lét-

rehozása közvetlen következménye volt néhány baráti összejövetelnek, 

amelyek témája a magyarországi bolgár közösség és intézményeinek 

jövője volt, és ahol megoszthattuk egymással, mennyire másként látunk 

sok mindent, mint korábban. 

A magyarországi bolgároknak akkoriban nem volt túl sok lehetősé-

gük és helyük, hogy bemutassák tevékenységüket. A Bolgár Kultúrház-

ban viszont, amelynek legnagyobb örömömre alkalmazottja voltam ak-

koriban, pezsgő kulturális élet folyt. Akkor jöttek létre a kisebbségi ön-

kormányzatok, számos kiadvány megjelenésén dolgoztak többen is, tu-

dományos konferenciák és bolgár művészek kiállításai követték egy-

mást. E rendezvények résztvevői tele voltak ötletekkel és a megvalósí-

tásukhoz szükséges alkotó energiákkal. A működő intézmények hiába 

járták a fejlődés útját, elégtelennek bizonyultak arra, hogy teljes mér-

tékben teret adjanak ennek az alkotó energiának. Ezért volt szükség egy 

új civil szervezetre, ez lett a beszélgetéseken kikristályosodott vélemé-

nyek alapján létrehozott Bolgár Kulturális Fórum.  

A demokratikus változások által biztosított lehetőségek kihasználá-

sa logikus lépés volt, sokan hitték (nem tagadom, hogy én is közéjük 

tartoztam), hogy e lehetőségek felhasználhatók a pozitív alkotó energi-

ák szabad mozgásterének és megjelenési lehetőségeinek bővítésére. 

Korábban, az 1980-as években az magyarországi bolgárok egyetlen 

egyesületén belül működő Szakemberek Klubja biztosított keretet alko-

tói és intellektuális potenciállal rendelkezők vélemény- és tapasztalat-

cseréjére, beszélgetésekre a művelődési ház könyvtárában. Jelen voltak 

az emberek az ötleteikkel, de hiányoztak a feltételek az új szervezetek 

létrehozására. Így például volt néhány találkozó még a 90-es években, 

amelyen szóba került a Bulgáriában végzett diplomások klubjának lét-

rehozása, de szervezeti lépések nem történtek erre. 

A baráti találkozók eredményeként hoztuk létre a Bolgár Kulturális 

Fórumot, mint az aktív alkotó értelmiség egyesületét, amely azonnal 

szorgos munkába kezdett. A Fórumban valójában mindenki tehetségé-

nek, képességeinek megfelelően, saját alkotó tevékenységét folytatta, 

saját nevét adva az egyesület működéséhez. Hálásan emlékszem vissza 
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a tagok lelkes közreműködésére a találkozókon. Kezdetben minden 

döntést közgyűlésen hoztunk meg. Ez egy szimpatikus módja volt a va-

lódi közös munkának, azonban mint utóbb megmutatkozott, időigé-

nyessége miatt nem volt igazán praktikus. Ez a tapasztalat vezetett el az 

alapszabályunk első módosításához is. Ezzel együtt minden találkozónk 

igazi ünneppé vált – tréfák és komoly kérdésekben baráti hangulatú 

döntések váltogatták egymást. Így választottuk ki egyesületünk logóját 

is, amelyet Roszen Ruszev alkotott meg. Ilyen összejöveteleken dön-

töttünk kétnyelvű folyóiratunk létrehozásáról, kiállítások és alkotói ta-

lálkozók szervezéséről, beszéltük meg és javítottuk a kiadványokba ké-

szült cikkeket, amelyek gyakran kézzel íródtak. Mindenki nagyon lel-

kes volt, munkánk tele volt romantikával, önkéntes erőfeszítéssel. Azt 

sem titkolom, hogy a legtöbben barátok voltunk már az egyesület lét-

rejötte előtt is, és maradtunk mindmáig.  

Az egyesület tagjai minimális anyagi háttérrel és sok odaadó mun-

kával az új évezred hajnalán, a nemzeti megújulás értékeinek megfelelő 

tevékenységet folytattak. Kiadták és postán terjesztették a Bolgár Kul-

turális Fórum c. kétnyelvű újságot, amely eljutott a magyarországi bol-

gár közösség minden fellelhető tagjához, és felkerült az internetre is. 

Az újságra szüksége volt mindenkinek, aki vágyott a szabad vélemény-

nyílvánításra, az éltető vitákra. A lap készítése az egyik fő tevékenysé-

günkké vált, és az is maradt 2009 végéig. A lapban helyet kaptak recen-

ziók, interjúk, beszámolók és kommentárok a közösség életéről – egy 

ajándék a helyi értelmiségtől a közösségnek. Sok élményt, élvezetet és 

szépséget adott ez a munka, ami persze sok időt, energiát és odaadást 

igényelt. Felejthetetlen volt. Talán ezért is kaptunk azonnal segítséget a 

Bolgár Köztársaság nagykövetségétől, amely egy helységet biztosított 

a Szirtes utcában, amit használhattunk munkánkhoz, sőt ezen felül, 

sikerült bevonnunk a társadalmi munkába a nagyköveteket és család-

tagjaikat is. Ugyancsak támogatta munkánkat számos magyar intéz-

mény – minisztériumok, önkormányzatok. 

Megszerveztük a magyarországi bolgár művészek találkozóit, ame-

lyek népszerűek voltak a magyar és a bolgár közönség számára is. Ki-

adtuk a Bolgárok Magyarországon című, kétnyelvű tudományos cikk-

gyűjteményt a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben. 

Ezzel párhuzamosan számos gyermekeknek és fiataloknak szóló ren-

dezvényt és kiadványt valósítottunk meg, köztük a Hol volt, hol nem 
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volt... című színesen illusztrált kötetet mesék gyermekfordításaival. 

Támogattuk tagjaink kiadványait és kiállításait, akárcsak a néprajzi tu-

dományos kutatócsoport tevékenységét, amely a megszűnt Magyaror-

szági Bolgárok Kutatóintézetének munkáját folytatta.  

A célom ezzel az írással nem beszámoló készítése arról a tizenkét 

évről, amíg az egyesület elnöke voltam. Mindössze szeretném felidézni 

azokat a vágyakat, azt az embereket egyesítő tevékenységet, amelyek 

segítették az egyesület létrehozását és működését azóta is. Mély fájda-

lommal kell megemlékeznem arról is, hogy több alapító barátunk már 

nem lehet velünk, az élet rendje szerint örökre búcsút kellett vennünk 

Teodor Radevszkitől, Vinczené Peneva Lilitől és Varró Alexandertől. 

Emlékük bennünk él, nem feledjük szervezetünk egységét erősítő bölcs 

támogatásukat és alkotó energiájukat. 

A dinamikus demográfiai folyamatok a Fórumra is hatással voltak – 

néhányan hazatértek Bulgáriába, mások külföldön folytatták életüket, 

helyük azonban az egyesületben nem maradt betöltetlen, jöttek mások, 

az egyesület tevékenysége folytatódott. A százat is meghaladja azok 

száma, akik a kezdettől részt vállaltak a szervezet életében. Az újságon, 

a honlapon és a Bolgárok Magyarországon című kétnyelvű tudományos 

köteten kívül, amelyek elismerten hozzájárultak a közösség kulturális 

életének gazdagításához, még számos olyan rendezvényünk volt, ame-

lyeket a felmerült igényekre válaszul szerveztünk, és kiváló fogadta-

tásban részesültek. Ezek közül hármat említenék meg. A Bolgár művé-

szet magyar földön című album, amely a Magyar Tudományos Akadé-

miával együttműködésben készült, teljes egészében a Fórum tagjainak 

önkéntes munkájából születhetett meg (állami támogatást kaptunk a 

kiadás költségeire). Az albumot több helyen is bemutattuk, kiállítások 

keretében, Budapesten (Bolgár Kulturális Intézet, a Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium Dorottya utcai galériájában, Hegyvidék, Új-

buda), Kecskeméten, sőt Szófiában is. 2007-ben az Esély a művészetben 

című, Pencso Balkanszki festőművész születése 100. évfordulójának 

szentelt kiállításunkon az Aranytíz Galériában, a neves bolgár művész 

alkotásain túl más magyar és bolgár alkotók művei is helyet kaptak. 

A Banszko-ból származó Toma Visanov barokk festő műveinek fo-

tóreprodukcióiból összeállított kiállításunkat is több helyen mutattuk 

be. Budapesten, a Bolgár Kulturális Intézetben és több kerületben lát-
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hatták az érdeklődők a kiállítást, amely Szegedre is eljutott. Bulgáriá-

ban a szófiai Alekszandar Nyevszkij műemlék-templom kriptája adott 

helyet a tárlatnak, majd Banszko városába került (2008–2009). A festő 

munkásságának szentelt tudományos konferencia anyagait egy jubileu-

mi kötetbe foglalva adtuk ki dr. Nagy Márta (Debreceni Egyetem) és 

dr. Menyhárt Krisztina (ELTE) segítségével, főként magyar miniszté-

riumi és más intézményi támogatással. 

Hálásak vagyunk azért a folyamatos segítségért, amelyet a Bolgár 

Köztársaság Nagykövetségétől kaptunk az évek során. Ennek volt 

köszönhető az is, hogy tevékenységünket a Szirtes utcában, a 

kereskedelmi kirendeltség volt épületében kezdhettük el. A magyar 

állam is segítette munkánkat részben a kisebbségi önkormányzatokon, 

részben pályázatokon keresztül. Cégek is támogatták a Fórumot, köztük 

az OTP Bank. Az egyesület szerény költségvetése mellett azonban 

működésének fő forrása mindig is lelkes tagjainak önkéntes munkája 

volt. 

Részvétel a kisebbségi önkormányzati választásokon: 2006, 2010, 

2014, 2019. A Fórum 2006-ig szervezetként nem kívánt részt venni a 

kisebbségi önkormányzati választásokon, mert megítélésünk szerint 

nem rendelkezett megfelelő háttérrel és anyagi eszközökkel. Tagjaink 

közül többen független jelöltként nyertek el mandátumot, így egyes ön-

kormányzatoktól kaphattunk támogatást a munkánkhoz. A fő ösztönző, 

hogy egyesületünk elinduljon a választáson az volt, hogy a választási 

törvény módosítása megszüntette a független jelöltek indulásának lehe-

tőségét. Nem maradt más lehetőségünk az önkormányzati rendszerben 

való részvételre, mint a jelölő szervezetté válás. Már 2006-ban is siker-

rel vettünk részt a választásban, több fővárosi önkormányzat mellett 

Kecskeméten is voltak jelöltjeink, akiket megválasztottak kisebbségi 

önkormányzati képviselőnek. A Fórumnak 2006-tól 2010-ig a fővárosi 

kisebbségi önkormányzatban is volt képviselője. A kisebbségi tevé-

kenységre hatással van a politika, a támogatások iránti igény miatt 

ehhez alkalmazkodni kell. 
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Gendova Miroljuba és én 2011-ben úgy éreztük, hogy váltásra van 

szükség az egyesület vezetésében. Örülök, hogy Vladimirova Milena és 

Menyhárt Krisztina vette át a stafétabotot tőlünk. Úgy gondolom, hogy 

a vezetés megújulása érthető és törvényszerű folyamat. Boldog vagyok, 

hogy a Fórum vezetése jó kezekben marad.  

 

          Papadopulosz Petkova Adriana  

 

A jelen: jó úton járunk... 

A Bolgár Kulturális Fórum, mint bolgár nemzetiségi egyesület több-

éves működése alatt tevékenységével bizonyította létjogosultságát. 

Számos bolgár nemzetiségi kulturális rendezvényt, konferenciát, kiállí-

tást szervezett Magyarországon és külföldön és több irodalmi, tudomá-

nyos kétnyelvű kiadványt adott ki. A főbb céljai és tevékenységei köz-

vetlenül összefüggnek a magyarosrzági bolgár nemzetiség érdekvédel-

mével, érdekképviseletével és a nemzetiségi kulturális autonómiával. 

Az Egyesület továbbra is egyesíti a művészeti és tudományos alko-

tótevékenységgel foglalkozó szakembereket, és származásuktól függet-

lenül mindazokat, akik szeretik és segítik tevékenységüket. Védi tagjai 

érdekeit, illetve kapcsolatot tart fenn társadalmi szervezetekkel, intéz-

ményekkel, önkormányzatokkal és európai színvonalon segíti, kiegé-

szíti a nemzetiségek kultúrájának terjesztésére és erősítésére irányuló 

törekvéseiket. 

Könyvkiadói tevékenységével az Egyesület arra törekszik, hogy 

hozzájáruljon a magyarországi bolgár nemzetiség irodalmi nyelvének 

és kultúrájának fejlesztéséhez, a Magyarországon élő bolgár nemzeti-

ség öntudatának megőrzéséhez. A bolgár kultúra és tudomány eredmé-

nyeinek terjesztését és megőrzését a Bolgár Kulturális Fórum koncer-

tek, kiállítások, színházi előadások és tudományos ülésszakok szerve-

zésével segíti elő. A Fórum együttműködik minden olyan intézménnyel 

és szervezettel Magyarországon és Bulgáriában, illetve más országok 

intézményeivel, amelyek közel állnak az egyesület tevékenységi köré-

hez. 
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A Bolgár Kulturális Fórum a beszélgetések, a véleménycserék, az 

alkotói találkozók és a kulturális rendezvények színtere, amelynek 

ajtaja nyitva áll mindazok előtt, akik érdeklődnek és részt kívánnak 

venni az Egyesület munkájában.  
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A BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM TAGJAI 

 

Az egyesület már a kezdetektől fogva egyesítette a magyarországi bol-

gár közösség művészeit és alkotó értelmiségét. Tagjai közül voltak/ 

vannak fordítók, nyelvtudósok, írók, néprajzkutatók, történészek, pszi-

chológusok, újságírók, képző- és iparművészek, zeneművészek, tánc-

művészek, koreográfusok, idegenforgalmi szakemberek, tanárok, mű-

vészeti vezetők, mérnökök, közgazdászok, sportolók, stb.  

Az Egyesület alapítói és vezetői 1999 és 2012 között Papadopulosz 

Petkova Adriana elnök, Gendova Miroljuba elnökhelyettes és dr. Don-

csev Toso tiszteletbeli elnök voltak. 2012-ben az egyesület új vezetősé-

get választott: az elnök Vladimirova Milena, az alelnök pedig Dr. 

Menyhárt Krisztina lett, Dr. Doncsev Toso pedig maradt tiszteletbeli 

elnök. 2017-ben az új Alapszabály elfogadásával már elnökséget kellett 

választani, amelynek tagjai Vladimirova Milena (elnök), Dr. Menyhárt 

Krisztina és Lukács Péter (elnökhelyettesek).  
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A BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM TUDOMÁNYOS, KIADÓI ÉS 

IRODALMI TEVÉKENYSÉGE 

 

Konferenciák a Bolgár Kulturális Fórum szervezésében 
 

1999-es megalakulása óta a Bolgár Kulturális Fórum Egyesület kiemelt 

feladatának tartja a magyarországi bolgár tudományos élet támogatását, 

amihez tudományos ülésszakok szervezésével, tanulmánykötetek kia-

dásával járul hozzá.  

1. Toma Visanov és kora c. konferencia, koncert és kiállítás. 2008. 

november 21.  

A szűk szakmai körön kívül ez idáig szinte ismeretlen ikonfestő alakja 

és munkássága köré szőtt konferencia, illetve az ő ikonjainak fényké-

peiből készült kiállítás ötlete Nagy Márta művészettörténész, a Debre-

ceni Egyetem docensétől származott, ezt egészítette ki, illetve zárta le 

méltóképpen a Szt. Efrém férfikar koncertje a Bolgár Ortodox Temp-

lomban. Az ülésszakon 12 előadás hangzott el, amelyek közül kettő To-

ma Visanov személyével és munkásságával foglalkozott, míg a többi a 

korszak néprajzi, vallástörténeti, és nyelvészeti összefüggéseit tárta fel.  

2. Ohridi Szt. Naum magyarországi kultusza c. nemzetközi konfe-

rencia és kiállítás. 2010. október 14–15. 

910. december 23-án hunyt el Ohridi Szt. Naum, akit a pravoszláv 

egyház a hét felvilágosító szent egyikeként tart nyilván. Az a tény, hogy 

Naum a Metód-misszióval Magyarországon is járt, sőt a nagyobb 

Naum-legenda elsőrendű történelmi forrás a magyarok honfoglalásáról, 

évszázadokkal később pedig a macedonovlah és a görög kereskedők 

hozták vissza Magyarországra a szent kultuszát, indokolta, hogy nem-

zetközi konferencia keretében emlékezzünk meg róla, illetve, hogy 

ikonkiállításon mutassuk be a szentről készült régi és mai ikonokat is 

(kurátor: Nagy Márta docens). A konferencián bolgár, magyar, román, 

macedón, illetve németországi kutatók tartottak, több mint 20 előadást, 

amelyek művészettörténeti, vallástörténeti, néprajzi és kultúrtörténeti 

szemszögből elemezték Ohridi Szt. Naum, illetve a szentek kultuszának 

kérdéskörét, Magyarország és a Balkán kapcsolatainak kontextusában.  

3. A nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége Magyaror-

szágon a 19. században és a 20. század első felében. 2012. október 

12. 



 

16 
 

Az országos tudományos konferencia célja volt jobban megismerni és 

a tágabb közönséggel is megismertetni a nemzetiségek szerepét a ma-

gyar gazdaság és kultúra fejlesztésében egy viszonylag hosszú perió-

dusban (19 sz. és 20. század közepe). A konferencia másik célkitűzése 

a gazdaság és kultúra kölcsönhatásának feltárása, azon működési me-

chanizmusok megismerése, amelyek a gazdaság sikeres szereplőit arra 

késztetik, hogy aktívan részt vegyenek nemzetiségük kultúrájának, ok-

tatásának vagy egyházügyének támogatásában. A konferencián ösz-

szesen 14 előadás hangzott el, a bolgár, szlovák, román, ukrán, szerb és 

horvát nemzetiségek kutatóitól. Az előadók nemcsak a gazdaság és kul-

túra kapcsolatát vizsgálaták, hanem kitértek az egyes népcsoportok kul-

turális tevéknyégére, demográfiai jellemzőire, vagy a magyar történet-

írás szemléletmódjának változásaira. A konferencia munkanyelve a ma-

gyar és a bolgár volt, az előadások absztraktjait két nyelven, külön fü-

zetben jelentettük meg.  

4. A mai bulgarisztika tudományos perspektívái c. nemzetközi kon-

ferencia. 2014. április 28–29. 

A nemzetközi konferenciára a bolgár szak megalapításának 60., a Ma-

gyarországi Bolgárok Egyesületének 100. és a Bolgár Kulturális Fórum 

15. évfordulója alkalmából került sor, szervezői a Bolgár Kulturális Fó-

rum és az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék (bolgár szak) voltak. A 

tudományos ülésszakra rendkívül nagy volt az érdeklődés, 77 előadás 

hangzott el négy szekcióban: irodalom, nyelvtudomány, kultúra és ma-

gyar–bolgár kapcsolatok. A résztvevők hazai és külföldi egyetemek, 

kutatóintézetek képviselői, a 18 magyarországi előadó mellett, 47-en 

érkeztek Bulgáriából, 12-en pedig további 10 országból (Ausztria, 

Franciaország, Csehország, Szlovákia, Németország, Románia, Ukraj-

na, Oroszország, Lengyelország, India).  

A konferencián nemcsak már elismert kutatók vettek részt előadás-

sal, hanem bemutatkozhattak a fiatal kutatók is – több mint 10 dokto-

randusz, illetve egyetemi hallgató tartott beszámolót folyamatban lévő 

tudományos munkájáról. A plenáris és szekció-előadásokról videofel-

vétel is készült, ami tudományos és oktatási célokra is szolgálhat. A 

bolgár nyelv és kultúra tudományos perspektívái c. nemzetközi konfe-

rencia a magyar közvélemény figyelmét is ráirányította a bolgár nem-

zetiségre, a magyar–bolgár kapcsolatok fontosságára és hazai bulga-

risztika tudományos eredményeire.  
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5. Magyarország és a keleti kereszténység – kultuszok, templomok, 

nyelvemlékek c. tudományos konferencia. 2016. május 24. 

A kerekasztal-konferencia a magyarországi bolgár ortodox egyházkö-

zösség 100. évfordulója és május 24. – a bolgár kultúra és szláv írás-

beliség ünnepnapja alkalmából került megrendezésre, társszervező az 

ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék bolgár szakja volt. A téma felkel-

tette több tudományág kutatóinak érdeklődését, az előadók az ELTE 

oktatói, valamint a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, 

a Nyíregyházi Egyetem, az Iparművészeti Múzeum, az Országos 

Széchényi Könyvtár és más intézmények munkatársai és kutatói voltak. 

Az előadások témái változatos képet mutattak – művészettörténet (iko-

nok és templomok), szentek kultusza, egyházi nyelvemlékek, irodalom.  

6. „Szláv kulturális örökségeink: nyelv, folklór, irodalom” c. tudo-

mányos kerekasztal-konferencia. 2019. május 17. 

Az ülésszak a Bolgár Kulturális Intézetben került megrendezésre, szer-

vezői a Bolgár Kulturális Fórum, az ELTE BTK Szláv Filológiai Tan-

székének bolgár szakja, illetve a Bolgár Kulturális Intézet voltak. A 

konferencián összesen 16 tudományos előadás szerepelt, az előadók az 

ELTE, az MTA, a Szegedi Tudományegyetem és Selye J. Egyetem kép-

viseletében érkeztek. A rendezvényen a bolgár, a horvát, a lengyel, a 

szlovák és a szlovén nemzetiség nyelvéről, irodalmáról, történelméről 

és folklórjáról hangzott el előadás.  
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A Bolgár Kulturális Fórum által kiadott könyvek 
 

Tudományos kiadványok 

A Bolgár Kulturális Fórum már a kezdetektől igyekezett összefogni a 

magyarországi bolgár értelmiséget, tudományos kutatókat. Az 1990-es 

évek végén megalakult néprajzi kutatócsoport (tagjai Vinczéné Peneva 

Lilia, Papadopulosz Petkova Adriana, Juricskayné Szabeva Aszja, Ró-

nai Tanya) által összegyűjtött, a magyarországi bolgárokra vonatkozó 

tudományos anyagok tanulmánnyá átdolgozott változata a Bolgárok 

Magyarországon című, kétnyelvű kötetben kaptak helyet (Budapest, 

2002, Akadémiai Kiadó).  

2008-ban vette kezdetét a Bolgár Kulturális Fórum máig tartó konfe-

rencia-sorozata, amelynek keretében már hat tanulmánykötet jelent 

meg.  

1. Az első kötet Toma Visanov és kora címmel jelent meg, 2009-ben, 

a Fórum alapításának 10. évfordulója alkalmából. Szerkesztői Doncsev 

Toso és Menyhárt Krisztina voltak. A kötetben összesen 14 tanulmány 

kapott helyett, a kiadvány végén pedig Toma Visanov ikonjai láthatóak. 

Doncsev Toso, Elena Genova és Nagy Márta Toma Visanovról szóló 

tanulmányai magyar és bolgár nyelven jelentek meg, Papadopulosz 

Petkova Adriana, Sztefan Mamakov, Veneta Jankova, Juricskayné Sza-

beva Aszja, Menyhárt Krisztina, Dudás Mária és Petrov Péter írásai bol-

gárul, míg Magyar István Lénárd, Cselényi István, Pozsgai István és M. 

Pandúr Julianna cikkei magyar nyelven olvashatók.  

2. 2011-ben jelent meg a Magyarország és a Balkán vallási és 

társadalmi kapcsolatai c. kötet, amely Ohridi Szt. Naum halálnak 

1100-ik évfordulójáról emlékezett meg, és 21 tanulmány szerepelt 

benne (szerk. Doncsev Toso – Menyhárt Krisztina – H. Tóth Imre). A 

szerzők között találjuk a magyar szlavisztika, azóta sajnos már elhunyt 

nagy öregjeit: H. Tóth Imrét, Király Pétert és Kristó Gyulát, akiknek 

írásai hozzájárulnak Szt. Naum személyének és tevékenységének mély-

reható bemutatásához. A témához szervesen kapcsolódik Hriszto Tren-

dafilov, Goce Zhura, Elena Genova, M. Pandúr Julianna és Búr Márta 

tanulmánya is. A szentek kultuszával foglalkozik Menyhárt Krisztina 

és Cselényi István cikke, az apokrifekről Juricskayné Szabeva Aszja, a 
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különböző vallási nyomtatványokról Katus Elvira, Anca Tatai és Föld-

vári Sándor írt, az ortodox vallás magyarországi görög és bolgár aspek-

tusait Papp Izabella, Puskás Bernadett és Veneta Jankova fejtette ki, il-

letve Magyar István Lénárd és Marczinka Csaba történelmi témájú ta-

nulmánnyal járultak hozzá a kötet tartalmához. A tanulmányok magyar, 

angol, ukrán és bolgár nyelven íródtak.  

3. 2014-ben jelent meg a Gazdaság és kultúra: a nemzetiségek gazda-

sági és kulturális tevékenysége Magyarországon a 19. és a 20. század-

ban c. kötet, amelyet Menyhárt Krisztina szerkesztett. A kiadvány egy-

részt a bolgár közösség elhunyt kutatóinak (Vinczéné Peneva Lilia, M. 

Csangova Penka és Gjurov Alexander) állított emléket, másrészt téma-

választásával megemlékezett a Magyarországi Bolgárok Egyesület 

megalapításának 100. évfordulójáról. A tanulmányokat téma szerint 

Doncsev Toso ismertette: „Az első ilyen témakör a magyarországi bol-

gár közösség életének és szervezeteinek bemutatása, a bolgárok és más 

hazai nemzetiségek kölcsönhatása (Veneta Jankova, Penka Pejkovszka, 

Menyhárt Krisztina, Juricskayné Szabeva Aszja, Katus Elvira, Petkova 

Papadopulosz Adriana, Zsilák Mária, Bólya Anna Mária). A második 

témakörbe két olyan tanulmányt sorolhatunk, melyekben, a tágabb 

értelemben bolgár–magyar történelmi és gazdasági kapcsolatokról ol-

vashatunk (H. Tóth Imre és Hargitainé Szimeonova Rajna). A harmadik 

témakörbe azokat a közleményeket illeszteném, amelyek az egyes ma-

gyarországi nemzetiségek (románok/macedovlahok, görögök, ruszi-

nok, ukránok, szlovákok, németek) és a magyarság történetének egy-

egy szeletét világítják meg (Berényi Mária, Papp Izabella, Révész Éva, 

Cselényi István Gábor, Puskás Bernadett, Demeter Gábor, Demmel 

József, Korb Angéla).”.  

4. 2015-ben látott napvilágot a Mai bulgarisztika tudományos perspek-

tívái 1-2. c. konferenciakötet, amely az ELTE bolgár szakjának 60. év-

fordulójára jelent meg. A tanulmányok bolgár nyelvűek, számuk 59, a 

szerkesztők Dudás Mária, Nyagolova Nataliya és Menyhárt Krisztina. 

Az írásokat nyelvészet, irodalom és magyar–bolgár kapcsolatok téma-

körökbe osztottuk. „A tanulmányok óhatatlanul különfélék voltak – 

olyanok, amilyenek szerzőik érdeklődési körei: az irodalomtörténeti és 

irodalomelméleti problémáktól, a néprajzi és folklorisztikai kérdéseken 

át a nyelvtörténeti, morfológiai, lexikológiai, szemantikai, módszertani 

aktualitásokig. Találunk olyan cikket is, amely végigköveti a budapesti 
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bolgár szak történetét alapításától napjainkig. A kutatások idősávja 

szintén figyelemre méltó – a 10-től a 21. századig.” (Kamen Mihajlov).  

5. 2016-ben jelent meg a Magyarország és a keleti kereszténység – 

templomok, kultuszok, nyelvemlékek c. tanulmánykötet (szerk. Meny-

hárt Krisztina és Dudás Mária), amelyet szintén egy évforduló – a bu-

dapesti Bolgár Ortodox Egyházközösség alapításának 100. évfordulója 

alkalmából adtunk ki. A könyv 15 tanulmányt foglal magába, magyar, 

illetve bolgár nyelven. A szövegek itt is több témakört alkotnak. „Ter-

mészetesen, a klasszikus filológiai felosztás érvényben marad: a nyel-

vészeti és az irodalmi problematika. Ezt azonban kiegészítik a történel-

mi és a művészettörténeti szempontok is. Első helyen említjük a nyelv-

emlékek nyelvi sajátosságait elemző munkákat, ilyen Dudás Mária, 

Pozsgai István és Zsilák Mária írása. Következnek az irodalmi szemlé-

letű vizsgálatok: Császári Éva, Dudás Előd, Farkas Baráthi Mónika és 

Kamen Mihajlov munkái. Több tanulmány is elemzi a keleti rítusú egy-

házak történetét magyar földön (Papp Izabella, Cselényi István, Révész 

Éva). Szerzők egész csoportja fordította figyelmét az ún. „népi keresz-

ténység” jelenségeire és megnyilvánulásaira (Földváry Miklós, 

Menyhárt Krisztina, Petkova Adriana). A művészettörténeti irányvona-

lat Golub Xénia, illetve Puskás Bernadett képviseli.” (Kamen Mihaj-

lov).  

6. 2019-ben jelent meg a BKF 20. évfordulója, a Szláv kulturális örök-

ségeink: nyelv, folklór, irodalom c. tanulmánykötet, szerkesztői Meny-

hárt Krisztina és Dudás Mária. Összesen 14 tanulmányt tartalmaz, 3 

bolgár nyelven, 4 szlovén, horvát, lengyel és orosz nyelven íródott, a 

többi pedig magyar nyelvű. Bajzek Mária „Sožitje narodov, jezikov, 

kultur in konfesij v Prekmurju in Porabju“ c. tanulmánya a Muravidék 

sokszínűségéről szól; Császári Éva témája „Ragadványnév-vizsgálatok 

a répáshutai szlovákok körében” volt, Dudás Előd „Hrvatski govor 

Temerja u svjetlu narodnih pjesma“ címmel írt tanulmányt, míg Jan-

kova Veneta „Бележки към българо-унгарските научни взаимоот-

ношения през 60-те години на XX в. (Историко-етнографски ас-

пекти)” írása a két ország tudományos kölcsönhatásait vizsgálja. 

Menyhárt Krisztina „A leány alakja a bolgár és magyar népmesékben”, 

Pátrovics Péter „A Moréna-égetés szokásának lengyel vonatkozásai-

ról”, illetve Petkova Papadopulosz Adriana „Основният славянски 
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мит и някои негови елементи в духовната ни култура” c. írásai nép-

rajzi témaköröket ölelnek fel. Nyelvészeti témájú Dudás Mária „Két tűz 

között a magyar és bolgár frazeológiában”, Pozsgai István „Сочетания 

количественных числительных с относящимися к ним словами в 

Будапештском Евангелии” és Rágyanszki György: „A pálinka után 

sóvárgó gégék” felvilágosítása: a szlovák irodalmi nyelv kodifikálása 

és az evangélikus antialkoholista irodalom c. írása. Kulturális témakörű 

Juricskayné Szabeva Aszja „Легенди и предания за проидхода на 

виното“, Várnai Dorota „Polska kultura na ziemiach węgierskich” és 

Vindus Melinda: „Ne adja az Úr, hogy elfelejtse, kik vagyunk és 

honnan jöttünk!” A bánáti bolgárok múltja, jelen és jövője c. írása, míg 

Zsilák Mária „Cirill és Metód Nagymorva birodalomba érkezése ezer-

éves évfordulójának megünneplése Tótbánhegyesen (Nagybánhegye-

sen) 1863-ban” c. munkája emléket állít egy kis szlovák közösség ki-

tartásának igen nehéz időkben.  

 

Művészeti katalógusok 

A Bolgár Kulturális Fórum mindig is kiemelt feladatának tekintette a 

magyarországi bolgár festőművészek munkásságának bemutatását, a 

művészek támogatását. A csoportos és egyéni kiállítások és alkotótábo-

rok mellett művészeti katalógusokat is kiad.  

1. Az első ilyen kiadvány a Bolgár művészet magyar földön (2003, Bu-

dapest, szerk.: Papadopulosz Petkova Adriana), amely átfogó jelleggel 

két nyelven mutatja be a Magyarországon élő bolgár festő- és képző-

művészeket. A katalógusban a következő művészek kaptak helyet: 

Doncsev Antoni, Gendova Miroljuba, Ruszev Roszen, Szárencsev Ká-

roly, Ullmann Katalin és Vladimirova Milena, akik már elismerést sze-

reztek maguknak Magyarországon.  

2. A következő katalógus a Magyarországi bolgár alkotók címet viseli 

és 13 művészről – Doncsev Antoni, Gendova Miroljuba, Ruszev Ro-

szen, Szárencsev Károly, Ullmann Katalin, Vladimirova Milena, Ko-

zsuharov Ognjan, Bozukova Zsenia, Orosz Klaudia, Lukács Péter, 

Kneisz Eszter, Balkanszki Nenko és Maevszka-Koncz Borjana – nyújt 

átfogó információt magyar, illetve bolgár nyelven (Budapest, 2013, 

szerk. Vladimirova Milena). 

3. 2015-ben jelent meg a Mazurka és racsenyica lengyel–bolgár kiállí-

tás művészeinek közös katalógusa, amelyben 12 lengyel és 13 bolgár 
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nemzetiségű közismert képző-, illetve iparművész szerepel (Budapest, 

2015, szerk. Sutarski Konrad).  

Interjúk, szépirodalom, gyermekirodalom 

A Bolgár Kulturális Fórum nemcsak tudományos és művészeti témájú 

kiadványokat gondoz, hanem más műfajú köteteket is, emellett ezek és 

más könyvek bemutatóit támogatta és szervezte. 

1. Teodor Radevszki elbeszélés-kötete 2004-ben jelent meg 2003 éjsza-

ka meséi címmel, amelynek 21 története sajátos színt visz a magyaror-

szági bolgár kiadványok palettájára, a bennük megjelenő egyedi ötletek 

és hangzás révén, amelyek a szerző a világban tett utazásai során össze-

gyűjtött megfigyeléseinek gyümölcsei. 

2. 2008-ban adtuk ki a Beszélgetések magyarországi bolgárokkal című 

kétnyelvű interjúkötet. A kötet 12 bolgár személlyel, illetve családdal 

tartalmaz interjúkat, amelyeket Papadopulosz Petkova Adriana készí-

tett 1998 és 2005 között. Munkája során több mint 80 magyarországi 

bolgárral beszélt, ezek közül olvashatjuk a legérdekesebbeket a kötet-

ben. 

3. A BKF a közösség gyermekeiről sem feledkezett meg. A Bolgár Kul-

turális Fórum egyik legizgalmasabb kezdeményezése volt az ifjúsági és 

gyermek fordítási pályázat, amelynek díjazott munkái kerültek be az 

Egyszer volt, hol nem volt című kötetbe (Budapest, 2008, szerk.: Papa-

dopulosz Petkova Adriana). A könyvben összesen 14 bolgár származá-

sú fiatal mesefordításait olvashatjuk bolgár, illetve magyar nyelven.  

4. 2014-ben megszervezésre került Dr. Doncsev Tosó Egy bolgár val-

lomásai c. könyvének bemutatója, az író 70-ik jubileuma alkalmából a 

Bolgár Kulturális Intézetben.  

„Boldogító, megnyugtató tények teszik háromszoros ünneppé Doncsev 

Toso magyar és bolgár, magyarországi bolgár író, költő, irodalomtörté-

nész, műfordító, szociológus 2014. április 8-i, hetvenedik születésnap-

ját. Az egyik „esemény” önmagában a hetedik x ténye, amit erősen kell 

bizonygatnunk, hiszen az író kortalanul derűs, életerőt kisugárzó sze-

mélyiségéről minden más előbb jut eszünkbe. Ehhez közvetlenül kap-

csolódik a másik jó ügy, ami miatt ily sokan megjelentünk a budapesti 

Bolgár Kulturális Intézetben. Nevezetesen: egy íróember számára talán 
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a legszebb születésnapi ajándék egy új kötet. A Napkút Kiadó és Szondi 

György igazgató jóvoltából éppen a jeles alkalomra időzítve látott nap-

világot az Egy bolgár vallomásai című remekbe szabott könyv érett 

versekkel, kiváló elbeszélésekkel, kisregényekkel, önéletrajzi ihletésű, 

történelmi esszékkel, olvasmányosan szakszerű irodalmi, képzőművé-

szeti, politológiai tanulmányokkal, kritikákkal.” (Pósa Zoltán) 
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A BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGE 

Toma Visanov és köre c. kiállítás-sorozat 
 

A Bolgár Kulturális Fórum szervezésében 2008 és 2015 között három 

alkalommal – Budapesten, Szófiában és Banszkoban – mutatták be a 

Toma Visanov és köre c. fényképkiállítást, amely a Magyarországon 

tanult és alkotott bolgár ikonfestő műveit ismerteti.  

Budapesten 2008. november 21-én, a Bolgár Kulturális Intézetben, 

Szófiában 2010. május 27-én, az Alexandar Nevszki katedrális kriptá-

jában, míg Banszkoban, a festő szülővárosában, 2015. május 11-én 

nyílt meg a tárlat. Banszkoban ezzel az eseménnyel indult a hagyo-

mányos májusi ünnepségek sorozata, amely a Múzeumi Világnaphoz 

kapcsolódik. Toma Visanov–Molera életét és művészetét, valamint 

munkájának érdekes és értékes elemeként a magyarországi ortodox 

egyházakban megvalósult alkotásait Prof. Dr. Elena Genova mutatta be, 

szavai szerint: „A bolgár Banszko városából származó Toma Visanov 

ikonfestő az egyik legszokatlanabb és legeredetibb egyénisége a bolgár 

Újjászületés korának.”  

 

Találkozások Bulgáriával c. fotókiállítás-sorozat 
 

2008 és 2019 között minden évben folyamatosan került megrendezésre 

a Találkozások Bulgáriával c. pályázat és fotókiállítás, amelynek célja 

bemutatni Bulgáriát és a bolgár embereket. A pályázók öt kategóriában 

(Hagyományok Bulgáriából, Tájképek Bulgáriából, Arcok Bulgáriából, 

Kulturális és történelmi helyek Bulgáriából, Saját egyedi felvételem 

Bulgáriából) küldhetnek az utóbbi öt évben készült fotókat a versenyre, 

amelyekből a zsűri által legjobbnak ítélt harminc fénykép kerül bemu-

tatásra közös kiállítás keretében. A fotók révén megismerkedhetünk a 

bolgár hagyományokkal, néptáncokkal és népviseletekkel, de mindig az 

adott fotós egyedi szemszögéből és jellegzetes módszere szerint fény-

képezve. Az évek alatt a fotópályázatok és a fotókiállítások eddig min-

dig nagy érdeklődésnek örvendtek. A Találkozások Bulgáriával valójá-

ban a fotópályázat résztvevőinek közvetlen Bulgáriával történő találko-
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zásainak sorozatát képezik, de közvetetten ezek találkozások Bulgá-

riával és a bolgár gyökereinkkel mindazok számára is, akik tanúi a 

kiállításoknak.  

 

A magyarországi bolgár képző- és iparművészek csoportja 

A magyarországi bolgár közösség nemcsak gazdag múlttal és intéz-

ményrendszerrel rendelkezik, hanem komoly intellektuális potenciállal 

is, amely a bolgár nemzetiség kulturális értékét képezi. Ebben kiemelt 

szerepet játszik a Magyarországon élő és alkotó bolgár nemzetiségű 

képző- és iparművészek csoportja, amely a Bolgár Kulturális Fórum ré-

szeként jött létre 1999-ben, és azóta számos közös kiállítása volt Ma-

gyarországon és külföldön. A csoport jelenleg is szoros kapcsolatban 

áll az egyesülettel, amely kiállításaik szervezésével, kiadványok, albu-

mok kiadásával segíti a munkájukat. A művészek is tagjai az egyesü-

letnek. 

A csoport professzionális kortárs művészekből áll, akik különböző 

stílusokban alkotnak, de a bolgár származás és identitás, valamint a Ma-

gyarországon vagy Bulgáriában folytatott művészeti tanulmányaik kö-

tik össze őket. Sorsuk és életük mindkét országhoz közvetlenül kapcso-

lódik, ezáltal alkotásaikban a bolgár és a magyar kultúra elemei ötvö-

ződnek. A magyarországi bolgár képző- és iparművészek alkotó mun-

kájukkal hozzájárulnak mindkét nemzeti kultúra gazdagodásához és 

egyben kiveszik részüket a közös európai kultúra sokszínűségének és 

gazdagságának gyarapításából is. 

A Magyarországi bolgár képző- és iparművészek csoportját jelenleg a 

következő alkotóművészek képviselik: Gendova Miroljuba festőmű-

vész, Doncsev Antoni szobrász, Ullmann Katalin keramikus, Maevszka 

Koncz Borjana gobelinművész, Vladimirova Milena textilművész, Szá-

rencsev Károly festőművész, Bozukova Zsenja festőművész, Kozsuha-

rov Ognjan szobrász,  Orosz Klaudia díszlet- és jelmeztervező művész, 

Balkanszki Nenko festőművész, Kneisz Eszter gobelinművész, Lukács 

Péter építész és grafikus, Kozsuharov Zsuzsanna animációs művész, 

Ruszev Roszen grafikus, Csörgey Turi Mária festőművész, Radukov 

Angel festőművész, Mladenova Milena szobrász és festőművész, 

Hrisztova Diljana grafikus.  
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Bolgár nemzetiségű művészek kiállításai 

 
A Bolgár Kulturális Fórum szervezésében a magyarországi bolgár mű-

vészek számos közös kiállítása valósult meg, nemcsak Magyaror-

szágon. 2010-ben a budapesti Bolgár Kulturális Intézetben rendezett 

Bolgár művészek Magyarországon és az újbudai Karinthy Szalonban 

megvalósult Találkozások 2010 c. kiállítások után 2011-ben nagy siker-

rel megvalósult a Bulg’Art c. kiállítás Szentendrén az Innoart Műhely 

Galériában. Ezeket még számos művészeti rendezvény és kiállítás 

követte, amelyeknek a kurátora 2010–2019 között Vladimirova Milena 

volt. 

1.  A Jelenségek c. kiállítás 2011-ben Bulgáriában Rusze város kortárs 

galériájában és a szófiai Magyar Kulturális Intézetben került megren-

dezésre. A két tárlaton magyar és Magyarországon élő bolgár szárma-

zású képzőművészek vettek részt. „A jelenben, jelenségek között jele-

ket adva-hagyva, jelenségként élünk… Ki mit vesz észre, mit emel ki, 

mit őriz meg, az a szubjektumtól függ, s egy kiállítás kitűnő alkalmat 

ad e téma elemzésére, értelmezésére, kapcsolatok kialakítására. A ki-

állítás képei egy jól körülhatárolható és három részre tagolódó tematika 

által jól illeszkedtek egymáshoz: az ember, az emberi kultúrkörnyezet 

és a természet köré csoportosítva a kiállítás mondanivalóját.” 

2. Leányfalun, az Aba Novák Galériában 2011-ben megrendezett Bol-

gár szél c. kiállítás kapcsán Gendova Miroljuba festőművésznő a cso-

port kialakulásáról elmondta, hogy eleinte Antoni Doncsev, Roszen 

Ruszev, Ullmann Katalin és Vladimirova Milena művészekkel kezdtek 

együttműködni, majd a kör folyamatosan bővült. Ma már minden Ma-

gyarországon élő bolgár művésszel tartják a kapcsolatot. A művésznő 

a csoport sokszínűségét hangsúlyozta: „Szinte minden típusú művé-

szetnek van képviselője a csoportunkban, vannak képző- és iparmű-

vészeink, sőt nemrég csatlakozott hozzánk Lukács Péter építész is. A 

kiállítások anyaga ezért nagyon változatos és sokszínű. Ennek hátránya, 

hogy így kicsit eklektikus is, de mi nem művészeti szempontból tarto-
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zunk össze, hanem bolgár származásunk miatt. A műveinkben nincs kö-

ös nevező, de ez nem is baj. Mindenki más egyéniség, és saját 

eszközeivel, saját stílusában alkot.” 

3. Párbeszéd kiállítás-sorozat 

2013 és 2015 között került megrendezésre a magyarországi bolgár fes-

tőművészek kiállítás-sorozata, amelynek a következő állomásai voltak:  

- Párbeszéd 1. – 2013. szeptember, Budapest, Bolgár Kulturális 

Intézet; 

- Párbeszéd 2. – 2013. október Pozsony; Bolgár, illetve Magyar 

Kulturális Intézet; 

- Párbeszéd 3. – 2015. Szófia, Magyar Kulturális Intézet, Sipka 6 

Galéria.  

Részlet Irina Avramova szófiai megnyitóbeszédéből:  

„A Párbeszéd kiállítás-sorozat koncepciója, ha a konkrét alkotókon és 

műveiken keresztül szemléljük, utat mutat értelmezésük felé is. Műfaji 

szemszögből a Párbeszéd 3. igen sokszínű – a művek mind a képző-, 

mind az iparművészet részét képezik. A műfaji sokféleség ellenére az 

ismerkedés a különböző művekkel egy közös képet mutat, fel tudjuk 

fedezni a közös alapelvet a témákban, amelyet minden szerző egyéni 

módon dolgoz fel. Minden egyes résztvevő mögött jelentős alkotói pá-

lyafutás áll, amint az a róluk szóló információkból látható. A közös, 

amely észlelhető, az a mód, az eszköz, az alakok, amelyek magukkal 

ragadnak, finom, nem didaktikus, egyedi megközelítésmódjukkal. Az 

alkotók egy intellektuális játékba vonják be a nézőt, amelynek célja, 

hogy felfedezze a kiállítás kódjának megfejtését. Az alaki és stiláris 

provokáció megemelkedett koncentrációja az egyik sajátossága a Pár-

beszéd 3. gyűjteménynek, ami megkülönbözteti a tematikus kiállítások 

szabványos bemutatásától.” 

4. Mazurka és racsenica c. kiállítás, 2015. Budapest, Magyarországi 

Lengyelség Múzeuma. A közös kiállítás célja egyfajta kérdés felvetése, 

amely sajátos analízis készítésére ösztönöz, párhuzamok és eltérések 

keresésére invitálja az érdeklődőket a Magyarországon élő különböző 

nemzetiséghez tartozó – az adott esetben lengyel és bolgár művészek 

munkásságát illetően. Erre ad választ a „Mazurka és racsenica” c. kiál-

lítás, amely jó alkalom arra, hogy egyrészt a művek és másrészt a két 

kultúra művészei között is kialakuljon egy értékes párbeszéd. A két Fó-

rum által közösen szervezett tárlatban tizenkét lengyel és tizenhárom 



 

28 
 

bolgár nemzetiségű közismert képző-, illetve iparművész vett részt. A 

Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum részéről Berkeczné Juszkiewicz 

Romana, Bloch Olga, Csekovszky Árpád, Horváth Veronika, 

Krawczun Halina, Manyák Mariola, Serediuk Péter, Siekierski 

Zenóbia, Szyksznian Wanda, Świerkiewicz Róbert, Trojan Marian 

József és Varga-Wieloch Krystyna alkotásai szerepelnek a kiállításon. 

A Bolgár Kulturális Fórumot Radukov Angel, Csörgey Turi Mária, 

Lukács Péter, Ullmann Katalin, Bozukova Zsenia, Vladimirova Milena, 

Doncsev Antoni, Kneisz Eszter, Kozsuharov Zsuzsanna, Kozsuharov 

Ognjan, Gendova Mira, Ruszev Roszen és Mladenova Milena művé-

szek képviselték.  

5. Párhuzamos terek c. kiállítás, 2017, B44 Bolgár Galéria, Budapest.   

A közös kiállításon tizenhét, Magyarországon élő és alkotó bolgár 

képző- és iparművész legújabb alkotásaival ismerkedhetünk meg. A 

jelenlegi legújabb művészeti találkozó és kiállítás a Magyar–Bolgár 

Barátság Napja és Szent Lukács – a festők patrónusának ünnepnapja 

alkalmából került megrendezésre. A többrétű és színes kiállítás olyan 

kortárs művészek munkáit mutatja be, akik egymástól különálló 

terekben és sajátos művészvilágokban, de párhuzamosan egy időben 

Magyarországon alkotnak. Innen ered a kiállítás címe is – a Párhuzamos 

terek, amely a megszemélyesítője а bolgár nemzetiségű alkotók közötti 

párbeszédnek, a baráti művészkapcsolatoknak és a bolgár kultúra és 

művészet Magyarországon történő népszerűsítésének is. 

6. Bolgár–Magyar Barátság, kortárs bolgár és magyar művészek 

közös kiállítása, B44 Bolgár Galéria, 2018. 

„Az otthont jelentő tájak, ismerős arcok, nonfiguratív alakzatok és 

mesés lények képei fogadnak bennünket a Bolgár–Magyar Barátság c. 

közös kiállításon. A tárlatot a B44 Bolgár Galériában rendezték meg, 

amelynek keretében 25, Magyarországon élő bolgár és magyar művész 

mutatkozott be. A Magyarországon élő és alkotó bolgár művészek 1999 

óta állítanak ki közösen. A Bajza utcai épület – a helyi bolgárok szelle-

mi bölcsője – számukra is fontos találkozási pont. Egy hely, ahová jó 

hazatérni. A kiállítást a Bolgár–Magyar Barátság Napja alkalmából 

rendezték meg.” (Bolgár Hírek, 2018). 
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Művészeti alkotótáborok, szimpóziumok és kiállítások 

 
1. Alkotásokba zárt identitás 

Magyarországon első alkalommal 2016-ban valósult meg nemzetközi 

plein-air és művészeti szimpózium bolgár nemzetiségű képző- és ipar-

művészek részére „Alkotásokba zárt identitás” címmel, a magyaror-

szági Bolgár Kulturális Fórum és a román Haza Keresztúton Mozgalom 

közös szervezésében. Összesen hét országból, Magyarországról, Né-

metországból, Szerbiából, Franciaországból, Amerikából, Romániából 

és Bulgáriából érkeztek Veszprémbe bolgár származású művészek 

azért, hogy nyolc napon át együtt alkossanak és szakmai tapasztalatokat 

cseréljenek. 

A Bajza utcai B44 Bolgár Galéria látta vendégül azokat az alkotá-

sokat, amelyeket a művészeti szimpózium alatt készítették а művészek: 

Gendova Miroljuba, George Roux, Misa Georgieva, Mladenova 

Milena, Lukács Péter, Vladimirova Milena, Antonia Duende, Ljubomir 

Nikolov, Borjana Percsinszka, Csörgey Turi Mária, Deszi Deneva, 

Vaszilcsin Iván, Kevork Vanlyan. 

2. Haza a keresztúton – alkotásokba zárt identitás 
A „Haza keresztúton – alkotásokba zárt identitás” Nemzetközi Plein-

air és Művészeti szimpózium bolgár nemzetiségű művészek részére 

2017. augusztusában került megszervezésre, amelyen második alka-

lommal Magyarországról is vettek részt bolgár alkotók. A projekt a ma-

gyarországi Bolgár Kulturális Fórum Egyesület és a romániai Bolgár 

Kulturális Fórum – Haza Keresztúton Egyesület közös szervezésében 

került megrendezésre. A szimpózium célja, hogy a külföldön, illetve 

Bulgáriában élő bolgár nemzetiségű művészeket egyesítse, és a művé-

szetüket népszerűsítse. A projekt Bulgáriában, a Nyugati-Rodopéban 

található Dolen építészeti rezervátumban valósult meg. A táborban hét 

országból, tizennyolc művész vett részt: Lukács Péter, Vladimirova Mi-

lena, Bebrevszki Jordán, Radukov Angel, Csörgey Túri Mária, Mlade-

nova Milena (Magyarország), Ivan Vasilchin, Manuell Manastireanu, 

Margareta Augustinov (Románia), Antonia Duende (Németország), 

George Roux (Franciaország), Rada Yakova (Hollandia), Margarita 

Radeva (Görögország), Volodya Kazakov, Bilyana Bachvarova, Kon-

stantin Zaykov, Nevena Vaklinova és Denitsa Fakelova (Bulgária). A 
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festői Dolen falu mellett, a résztvevők a bolgár építészet szempontjából 

érdekes Lesten és Kovacsevica falvakat is meglátogattak. A szimpó-

zium záró eseménye a közös kiállítás volt, amelyen a művészek 

bemutatták az újonnan létrehozott alkotásaikat. 

3. A Dunától a Fekete-tengerig c. alkotótábor és kiállítás 
A bolgár nemzetiségű képző- és iparművészek új kiállítással mutatkoz-

tak be Bulgáriában, Burgasz városában. A burgaszi P. K. Javorov Re-

gionális Könyvtár Galériájában 2018. augusztus 8-án nyílt meg a 

Dunától a Fekete-tengerig c. közös kiállítás, amelyen magyarországi 

bolgár művészek és burgaszi művészek vettek részt. A kortárs képző- 

és iparművészek különböző stílusokban alkotnak, de a közös bennük a 

bolgár nemzetiség és identitás, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak, 

illetve hol szereztek művészeti végzetséget – Magyarországon vagy 

Bulgáriában. A tárlat célja, hogy egyesítse a művészeket, a vizuális mű-

vészetek közös nyelvének segítségével fejlessze az alkotói kapcsolato-

kat és a nyitott párbeszédet a művészek és a közönség között, hozzájá-

ruljon a határok nélküli művészet mobilitásához, valamint a nemzetisé-

gi együttműködéshez és a nemzetiségek integrációjához. A kiállításon 

a következő művészek vettek részt – Kozsuharov Ognjan, Kneisz Esz-

ter, Bozukova Zsenia, Ullmann Katalin, Lukács Péter, Mladenova Mi-

lena, Maevszka-Koncz Borjana, Radukov Angel, Csörgey Turi Mária, 

Kozsuharov Zsuzsanna, Vladimirova Milena, Orosz Klaudia, Bebrev-

szki Jordán és Hrisztova Diljana Magyarországról és Ivanova Irena, 

Prodanova Szevdalina és Prodanov Biszer Burgaszból. 

4. A Duna mentén  

Budapesten 2019.07.04–11. között rendezték meg a nemzetközi szim-

póziumot a B44 Bolgár Galériában, együttműködésben a Bolgár Kultu-

rális Intézettel. Tizenhat bolgár nemzetiségű művész Magyarországról, 

Bulgáriából, Romániából és Németországból nyolc napon át alkothatott 

együtt műtermi körülmények között. A szimpózium keretében a 

művészeknek lehetőségük volt bolgár anyanyelvükön kommunikálni. 

Megismerkedhettek Budapest kulturális és történelmi nevezetessé-

geivel, múzeumokba, galériákba, valamint a festői Szentendrén is tettek 

látogatást és több aktuális kiállítást is megnézhették. A plein-air közös 

kiállítással zárult július 11-én a Bolgár Kulturális Intézet galériájában, 
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amelyen a következő művészek vettek részt: Gendova Miroljuba, Lu-

kács Péter, Vladimirova Milena, Hrisztova Diljana, Tavasz Patricia, 

Ullmann Katalin, Kozsuharov Zsuzsanna, Kozsuharov Ognjan, Kneisz 

Eszter, Orosz Klaudia, Bebrevszki Jordan, Mladenova Milena, Percsin-

szka Borjana, Valeva Biszera, Deneva Desziszlava, Kiszjov Roman, 

Vaszilcsin Ivan, Duende Antonia, Ivanov Nikolaj és Saleva Daniela.  

 
 

ÜNNEPEK ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK  

A Bolgár Kulturális Fórum részt vesz a hagyományos bolgár ünnepek 

szervezésében és rendezésében. A húsz év alatt számos alkalomból a 

bolgár önkormányzatokkal közösen, a bolgár kultúrát népszerűsítve és 

identitás megőrzési céllal kerültek megrendezésre bolgár nemzetiségi 

ünnepek, koncertek, kiállítások, filmvetítések, könyvbemutatók, sza-

badtéri főzőversenyek, bolgár táncházak és találkozók különböző buda-

pesti és vidéki helyszíneken. Az egyesület több éven keresztül szervezte 

a hagyományos bolgár Mártenica-ünnepet, kézműves foglalkozásokkal 

és gyerekműsorral egybekötve anyukáknak és gyermekeiknek a Bolgár 

Kulturális Intézetben. 2013-ban megrendezésre került a Mesevilág 

című gyermekrajz-pályázat, amelyre közel száz alkotás érkezett, a be-

küldött rajzok pedig a Bolgár Nemzetiségi Nyelvoktató Iskolában 

voltak kiállítva.  

Az egyesület több alkalommal részt vett és együttműködött más 

szervezetekkel tudományos konferenciák és magyar-bolgár kulturális 

és tapasztalatcsere projektekben Magyarországon és Bulgáriában. 
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ZÁRSZÓ HELYETT 

A Bolgár Kulturális Fórum 20 éves tevékenységét bemutató kötet kí-

sérlet arra, hogy a tágabb magyar és bolgár közönséggel is megismer-

tessük az egyesület eddigi munkáját, illetve magunk számára is egyfajta 

kitekintést nyújtson a jövő felé. A BKF emellett nagyon jó példa a nem-

zetiségi civil kulturális kezdeményezések előtt is: a tagság lelkes, ön-

kéntes munkájának és a sikeres pályázatoknak köszönhetően jelentős 

hozzáadott értékű, tudományos, művészeti és irodalmi tevékenység va-

lósítható meg. A Bolgár Kulturális Fórum hisz az együttműködés ere-

jében, nemcsak magyarországi bolgár önkormányzatokkal és szerveze-

tekkel dolgozik együtt, hanem a többi nemzetiség, illetve bulgáriai és 

más, európai országok kulturális szervezeteivel is.  

 

Az elmúlt években támogatóink voltak:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
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20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ФОРУМ 

1999-2019 
 

В началото: обедини ни стремежът ни към действие... 

Българският културен форум е основан като дружество от няколко 

ентусиазирани интелектуалци през 1999 година в Будапеща с цел 

запазване и популяризиране на българската култура в Унгария и 

утвърждаване на съществуващите приятелски отношения между 

двете страни и двете нации. Основателите са обединени от жела-

нието, като членове на българската общност, да работят за българ-

ската култура, да пазят българския език, да предадат знанията си и 

да обсъждат проблемите на българската националност в Унгария. 

Именно затова дружеството получава името Български културен 

форум. Негова цел е също така и запазването на независимостта на 

българската интелигенция, защита на творческите ѝ права и ин-

тереси, осигуряване на възможността свободно и открито да 

формира и изказва мнението си. Повечето от българските творци 

в Унгария, които са и сред основателите на Българския културен 

форум, имат сериозни и неоспорими професионални успехи и 

авторитет в унгарското общество. Без тях е немислим обликът на 

съвременната българска общност, съхранението на постиженията 

на българската култура, а с това и оцеляването на българската 

общност в бъдеще. Без тези творци културната автономия на 

практика не би могла да съществува, защото при тях творческата 

и културна дейност е потребност и начин на съществуване. В този 

аспект през 1999 г., като част от дружеството, бе сформирана и 

Групата на българските художници и приложници от Унгария. 

Досега художниците на Форума са участвали заедно в редица 

общи изложби, творчески срещи и с художествената си дейност 

постоянно допринасят за обогатяването и на двете национални 

култури. 

 

От среща на приятели до двадесетгодишен юбилей 

Българският културен форум навърши 20 години. Няма как да из-

бегна обясненията изцяло – създаването му през 1999 година бе 

породено от обстановката и динамичната атмосфера на общест-

вените промени в края на 20 век. Бе пряк резултат от поредица 
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приятелски срещи, загриженост и разговори за съдбата на бъл-

гарите в Унгария и институциите им, когато вече много неща виж-

дахме и в друга светлина...  

Българите в Унгария по онова време нямаха много средища, къ-

дето да представят дейността си. В Българския културен дом, чий-

то щатен сътрудник имах радостта да бъда и аз, кипеше културен 

живот, създаваха се и малцинствените самоуправления, започна 

издателска дейност, провеждане на научни конференции, изложби 

на българските художници и всеки един от участниците в тези съ-

бития имаше идеи и горещото желание да ги реализира. Понякога 

дори „преливахме” от идеи. Съществуващите институции, макар и 

във възход, се оказаха недостатъчни да дадат простор на цялата 

тази творческа енергия. Така не ни подмина създаването на нова 

гражданска организация и в хода на срещите изкристализира иде-

ята и се появи Българският културен форум. Бе съвсем логично 

възможностите, предоставени от демократичните промени, в кои-

то мнозина тогава повярваха (не крия, че и аз бях сред тях), да бъ-

дат използвани за свободно движение и изява на добронамерена 

творческа енергия. Преди това, през 80-те години, в единственото 

дружество на българската общност действаше Клуб на спе-

циалиста, в който хората с изявен творчески и интелектуален 

потенциал обменяха мнения, събираха се на разговор в библио-

теката на културния дом, споделяха преживявания и опит. Налице 

бяха личности с идеи, но все още липсваха условията за създаване 

на нови формирования. Участвахме и в няколко сбирки за основа-

ване на Клуб на завършилите в България, но до организационни 

стъпки не се стигна.  

В хода на ред приятелски срещи създадохме Българския култу-

рен форум като обединение на активната творческа интелигенция 

с богата дейност, където всъщност всеки продължи да изявява та-

ланта и уменията си, давайки своето име. С благодарност си спом-

ням и организационната подкрепа на най-въодушевените участни-

ци в тези срещи. Първоначално всяко решение вземахме на общо 

събрание. Бе много симпатично условие за същинска съвместна 

работа, но се оказа времепоглъщащо и поради заетостта ни, и мно-

го непрактично. Това даде повод да направим и първото изменение 

в устава. Всяка от срещите ни, обаче, продължи да бъде истински 
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празник – с шеги и сериозни решения, взети в приятелска атмос-

фера: от избора на емблема, която изработи художникът Росен 

Русев, решението за двуезичните издания, за изложби и срещи, до 

писането на материалите за вестника на ръка. Всички бяха много 

ентусиазирани, работата ни изглеждаше изпълнена с романтика, с 

доброволни усилия. Не крия, че между повечето от нас съществу-

ваше, както и сега съществува, истинско приятелство не от ден и 

два.  

С минимални средства и с много всеотдаен труд членовете на 

Форума в началото на новия век извършваха по възрожденски 

стойностна дейност: двуезичен вестник „Български културен фо-

рум” разпространяван по пощата до членовете на българската 

общност и сайт в интернет. Вестникът бе необходим на всички, 

жадуващи за свободно мнение и полемика.Той се превърна в една 

от главните ни дейности до 2009 година. Във вестника излизаха 

рецензии, интервюта, репортажи, коментари на събития в общ-

ността – всичко това, сътворено като дар от местната българска 

интелигенция за общността. Много емоции, наслада и красота 

имаше в тази работа, изискваща много време, сили и обич. Незаб-

равимо! Може би и затова веднага получихме подкрепата на 

посолството на Република България и помещение за работа на ул. 

„Сиртеш”, и дори много повече – успяхме да въвлечем в общест-

вена работа дори посланиците и семействата им. Подкрепиха ни 

също така и ред унгарски институции, министерства, самоуправ-

ления.  

Провеждахме Срещи на българските творци в Унгария, които 

се радваха на популярност и в унгарска, и в българска среда. Изда-

дохме двуезичния научен сборник „Българи в Унгария” в сътруд-

ничество с Унгарската академия на науките, огранизирахме ред 

детски и юношески прояви и издания, сред които цветната книжка 

с детски преводи „Имало едно време...”, подкрепяхме изданията 

на членовете на Форума, изложбите на художниците и работата 

изследователската група, която продължи дейността на закрития 

Изследователски институт към Републиканското самоуправление. 

Целта ми не е да правя отчет за дванадесетте години, през които 



 

36 
 

бях председател на Български културен форум, само искам да под-

чертая, че желанието за дейност ни обедини и от подтик за създа-

ване на организацията, то си остана и нейн двигател.  

Не мога да не спомена с болка, че ни напуснаха завинаги сър-

цатите ни приятели и основатели на дружеството Теодор Радевски, 

Лили Пенева-Винце, Александър Варо. Светла е паметта им в на-

шите сърца, незабравима е мъдрата им подкрепа и добронамерена 

енергия, които ни сплотяваха. 

Междувременно динамичните демографски промени се отрази-

ха на Форума – неколцина се завърнаха в България, други зами-

наха далеч зад граница – едни на работа, някои от младите – за да 

продължат образованието си или по повеля на личната им съдба, 

но общо около сто сърцати души в различните периоди са взели 

участие в работата на Форума.  

Освен вестника, сайта и двуезичния том с проучвания „Българи 

в Унгария”, които бяха отбелязани като значими в културния жи-

вот на общността, бяха нееднократно търсени и представяни с охо-

та, искам да посоча само още три от събитията, дело на Български 

културен форум в периода до 2011 година. Художественият албум 

„Българско изкуство на унгарска земя”, излязъл в сътрудничество 

с Унгарската академия на науките и изцяло е дело на доброволния 

труд на членовете на Форума, с представянето на който организи-

рахме и изложби на различни места в Будапеща (Български култу-

рен институт, залата на Министерството на социалните грижи на 

ул. „Доротя”, Хедвидек, Уйбуда), в Кечкемет и София. През 2007 

г. осъществихме изложбата „Възможност в изкуството” в галерия 

„Арантиз”, посветена на 100-годишнината от рождението на ху-

дожника Пенчо Балкански – с негови произведения, както и с учас-

тие на няколко унгарски и български художници. Изложбата на 

фоторепродукции от произведения на българския бароков худож-

ник от Банско Тома Вишанов, която освен в Българския културен 

институт и в Сегед, бе представена в няколко района на Будапеща, 

в криптата на Храм-паметник „Александър Невски” в София и в 

град Банско (2008–2009 година). Материалите от научната конфе-

ренция, посветена на художника, бяха издадени в юбилеен том със 
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съдействието и помощта на д-р Марта Над (от университета в Деб-

рецен) и д-р Кристина Менхарт (ЕЛТЕ, Будапеща) с подкрепа 

главно от унгарски държавни институции и министерства. 

Благодарни сме за последователната подкрепа на посолството 

на Република България в Будапеща, което при създаването ни 

предостави помещение за работа на ул. „Сиртеш” и помогна за 

нашата кауза. Осъществихме дейността си благодарение на 

помощта и на унгарската държава – чрез системата на 

самоуправленията, чрез подкрепата при различни конкурсни 

проекти от унгарски фондове и министерства, както и от унгарски 

фирми (Банка ОТП). Главното перо в скромния бюджет обаче 

остана дарения от въодушевените членове на дружеството 

доброволен труд.  

Участие в малцинствените избори: 2006, 2010, 2014, 2019. До 

2006 не проявихме желание, нито пък инициатива за участие в 

изборите като организация, това изискваше административна 

работа, която е в голяма тежест на организация като Форума. След 

промените в избирателния закон за малцинствата и след прекра-

тяване възможността за излъчване на независими малцинствени 

кандидати (2006) обаче нямахме друг избор. Според скромните си 

сили участвахме успешно в малцинствените избори, като спече-

лихме мандати в ред столични райони и в гр. Кечкемет. Форумът 

имаше представител в Столичното самоуправление (2006–2010). 

Малцинствената дейност е под въздействието на политическите 

тежнения и в диренето на подкрепа трябва да се приспособяваме 

към новите условия. 

През 2011 година с художничката Миролюба Гендова почувст-

вахме нужда от промяна. Щастливи сме, че Милена Владимирова 

и Кристина Менхарт поеха щафетата от нас. Струва ми се, обнов-

лението е съвсем понятно и закономерно и мисля, че Форумът по-

падна в добри ръце.  

 

Адриана Петкова Пападопулос 
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Настоящето: вървим по правилния път...  

 

Българският културен форум, като българско националностно 

дружество, с дългогодишната си дейност се е доказал и извоювал 

своето място. Дружеството е организирало редица български кул-

турни мероприятия, конференции, изложби в Унгария и чужбина 

и е издало много на брой литературни и научни издания на двата 

езика. Основните му цели и дейности са пряко свързани с пред-

ставителството и защитата на интереса на българската национална 

общност в Унгария и културната ѝ автономия. Форумът продъл-

жава да обединява специалисти и творци, занимаващи се с изкуст-

во, култура и наука, и всички онези, които независимо от своя 

произход харесват и подкрепят тяхната дейност. Защитава инте-

ресите на членуващите в него, а също така създава и поддържа 

връзки с други обществени организации, институции, общини, 

както и допълва и подпомага техните усилия за утвърждаването и 

разпространяването на националностните култури на европейско 

ниво. Посредством издателската си дейност, Дружеството се стре-

ми да допринесе за развитието на литературния език и запазването 

на идентичността на българската общност в Унгария. Българският 

културен форум подпомага опазването и разпространението на 

българските културни и научни постижения чрез организиране на 

концерти, изложби, театрални постановки и научни конференции. 

Форумът си сътрудничи с всяка една институция или организация 

в Унгария и България, както и с организации от други държави, 

които имат общи допирни точки с дейността на Дружеството.  
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ФОРУМ 

 

Българският културен форум е място за общуване, обмен на мне-

ния, творчески срещи и културни прояви, вратата на който е отво-

рена за всички, които се интересуват и искат да вземат участие в 

неговата дейност и работа. Измежду членуващите в него има пре-

водачи, езиковеди, писатели, етнографи, историци, психолози, 

журналисти, художници и приложници, музиканти, танцьори, хо-

реографи, екскурзоводи, учители, икономисти, инженери, худо-

жествени ръководители, спортисти и др.  

Основатели и ръководители на Дружеството в периода от 1999 

до 2012 година бяха Адриана Петкова Пападопулос (председател), 

Миролюба Гендова (заместник председател), д-р Тошо Дончев 

(почетен председател). През 2012 г. дружеството избра ново ръко-

водство – Милена Владимирова, председател, д-р Кристина Мен-

харт, заместник-председател, а д-р Тошо Дончев остана почетен 

председател. С приемането на новия устав през 2017 г. беше избра-

но председателство, членове на което са Милена Владимирова 

(председател), д-р Кристина Менхарт и Петер Лукач (заместник-

председатели). 
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НАУЧНА, ИЗДАТЕЛСКА И ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

Конференции, организирани от Българския културен форум 

 

Още от основаването си през 1999 година Българския културен фо-

рум смята за своя основна задача подпомагането на българската 

наука в Унгария, за което спомага с организирането на конферен-

ции и издаването на научни сборници.  

1. „Тома Вишанов и неговата епоха”  международна научна 

конференция, изложба и концерт. 21. ноември 2008 г. 

Идеята за конференцията и изложбата от снимки на икони, свър-

зани с образа на иконописеца Тома Вишанов, досега почти непоз-

нат за по-широката публика, произхожда от изкуствоведката доц. 

Марта Над. Като заключение, в българската православна църква 

прозвуча и концерта на мъжкия хор „Св. Ефрем”. На конференция-

та бяха изнесени 12 доклада, от които два се занимаваха конкретно 

с личността и творчеството на Тома Вишанов, докато другите 

обхващаха етнографски, историко-религиозни и езиковедски ас-

пекти на епохата, в която е живял и творил Вишанов. На изложбата 

бяха представени фотографии на иконите, рисувани от него в 

Унгария (куратор: Марта Над, фотограф: Михай Дьомьотьор). 

2. „Култът на св. Наум Охридски в Унгария” – международна 

научна конференция и изложба, 14–15 октомври, 2010 г. 

На 23 декември 910 г умира св. Наум Охридски, един от светите 

седмочисленици, почитани от православната църква. Фактът е, че 

Св. Наум, като член на Методиевата мисия е пребивавал в унгар-

ските земи, а по-голямото му житие е важен извор за заселването 

на унгарците в Панония. Неговият култ се връща отново в Унгария 

заедно с македоновлашките и гръците търговци, които се заселват 

там през 17–18 век. Именно затова беше организирана междуна-

родна конференция в Будапеща, където беше почетена паметта на 

св. Наум, а паралелно с това на изложбата бяха представени исто-

рически и съвременни икони, изобразяващи светеца (куратор: 
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Марта Над). На конференциято учени от България, Унгария, Румъ-

ния, Македония и Германия изнесоха общо 20 доклада, които ана-

лизираха от изкуствоведска, религиозно-историческа, етнограф-

ска и културологическа гледна точка въпросите за живота и дей-

ността на Св. Наум Охридски, както и култът към светците изобщо 

в контекста на връзките между Унгария и Балканите. 

3. „Стопанска и културна дейност на националностите в Унга-

рия през 19 век и първата половина на 20 век” – научна конфе-

ренция, 12 октомври 2012 г.  

Целта на научната конференция беше по-доброто опознаване на 

ролята на националностите за развитието на унгарското стопан-

ство и икономика в един сравнително дълъг период (19 и началото 

на 20 век), както и споделяне на резултатите с по-широката публи-

ка. Друг приоритет на конференцията беше разкриването на вза-

имоотношенията между културата и стопанството, опознаването 

на онези механизми, които подтикват успешните стопански дейци 

към подпомагането на културата, образованието и църковното де-

ло на националностите. На мероприятието бяха прочетени 14 док-

лада от изследователите на българската, словашката, румънската, 

украйнската, сръбската и хърватската националност. Темите об-

хващаха не само връзката между стопанството и културата, а се 

занимаваха с културната дейност, демографията или позицията на 

унгарската историография спрямо малцинствените общости. 

Работни езици бяха унгарския и българския, а резюметата на док-

ладите бяха издадени и на двата езика в отделна брошура.  

4. „Научни перспективи на съвременната българистика” – 

международна научна конференция. 28–29 април 2014 г. 

Повод за конференцията бяхя 60 годишнината от основаването на 

специалността българска филология в Будапещенския универси-

тет, 100 години от основаването на Дружеството на българите в 

Унгария и 15 години от основаването на Българският културен фо-

рум, а организаторите бяха Българският културен форум и Славян-

ската катедра (българска специалност) към Будапещенския уни-

верситет „Л. Йотвьош“. Интересът към проявата беше много ин-

тензивен, прозвучаха 77 доклада в 4 секции: литература, езикозна-
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ние, култура и българо-унгарски отношения. Участниците при-

стигнаха от различни университети и научни институти, 18 лекто-

ри от Унгария, 47 от България, 12 от 10 различини държави (Авст-

рия, Франция, Чехия, Словакия, Германия, Румъния, Украйна, Ру-

сия, Полша и Индия). В конференцията участваха с доклад не само 

утвърдени учени, но и младите получиха възможност за изява: над 

10 докторанти и студенти запознаха публиката с актуалните си на-

учни дейности. Докладите на конференцията бяха заснети с каме-

ра, което дава възможност за употребяването им за научни и учеб-

ни цели. Международната научна конференция „Научни перспек-

тиви на съвременната българистика“ обърна внимание и на унгар-

ската публика върху българската общност, важността на българо-

унгарските отношения и научните резултати на българистиката в 

Унгария.  

5. „Унгария и източното християнство – култове, църкви и 

езикови паметници“ – научна конференция. 24 май 2016 г. 

Конференцията на кръгла маса беше проведена по случай 100 го-

дишнината от основаването на Българската православна църковна 

община в Унгария и 24 май – Ден на българската просвета и кул-

тура и на славянската писменост. Темата се оказа интересна за уче-

ни от различни научни сфери. Участниците бяха преподаватели от 

Катедрата по славянска филология на Будапещенския универси-

тет, от университетите в Сегед и Дебрецен, учени от Музея на при-

ложните изкуства, от Националната библиотека „Сечени“ и др. 

Докладите обхванаха много разнообразни теми – изкуствоведство 

(икони и църкви), култ към светците, езикови паметници, литера-

тура.  

6. „Славянските ни културни наследства: език, фолклор, ли-

тература“ - научна конференция на кръгла маса. 17 май 2019 г.  

Конференцията беше проведена в Българския културен институт, 

а организатори бяха Български културен форум, Специалност 

„българска филология“ при Будапещенския университет ЕЛТЕ и 

Българския културен институт. В програмата на конференцията 

фигурираха общо 16 доклада, участниците представяха ЕЛТЕ, Ин-



 

43 
 

ститута по езикознание на Унгарската академия на науките, Сегед-

ския университет и Университета „Я. Шейе“. На мероприятието 

бяха изнесени доклади, свързани с езика, литературата, историята 

и фолклора на българската, полската, словашката, словенската и 

хърватската националност.  
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ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ФОРУМ 

Научни издания 

Дружеството още от началото се стреми да обединява българските 

интелектуалци и учени, живеещи в Унгария. В края на 1990-те 

години се образува етнографският научен кръг (членове: Лилия 

Пенева-Винце, Адриана Петкова Пападопулос, Ася Събева-

Юричкай и Таня Ронаи), а събраните от него научни материали за 

българите в Унгария са издадени като научни статии в двуезичния 

сборник „Българи в Унгария“ (Будапеща, 2002 г. Академична 

издателство). От 2008 г. започна поредицата конференции, 

организирани от Български културен форум, в рамките на която 

досега бяха издадени 6 научни сборника.  

1. Първият сборник със заглавие „Тома Вишанов и неговата епо-

ха“ излезе през 2009-та година, послучай 10 годишнината от осно-

ваването на дружеството, с редактори Тошо Дончев и Кристина 

Менхарт. В сборника са поместени 14 статии и снимки на икони 

на Тома Вишанов. Статиите на Тошо Дончев, Елена Генова и 

Марта Над, посветени на иконописеца, са издадени на български и 

на унгарски език; на български език са написани трудовете на 

Адриана Петкова Пападопулос, Стефан Мамаков, Венета Янкова, 

Ася Събева-Юричкай, Кристина Менхарт, Мария Дудаш и Петър 

Петров, а публикациите на Ищван Ленард Мадяр, Ищван Челени, 

Ищван Пожгаи и Юлияна М. Пандур са на унгарски език.   

2. През 2011 година излезе сборникът „Обществени и религиозни 

връзки между Унгария и Балканите“, посветен на 1100 г. от 

смъртта на Св. Наум Охридски, в който бяха поместени 21 статии 

(редактори  Тошо Дончев, Кристина Менхарт и Имре Х. Тот). Сред 

авторите намираме доайените на унгарската славистика, които ве-

че за съжаление не са сред нас – Имре Х. Тот, Петер Кирай и Дюла 

Крищо, чиито научни трудове допринасят за дълбочинното пред-

ставяне на личността и дейността на Св. Наум Охридски. С темата 

тясно са свързани статиите на Христо Трендафилов, Гоце Жура, 

Елена Генова, Юлияна М. Пандур и Марта Бур. С култа към свет-
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ците се занимават Кристина Менхарт и Ищван Челени, с апокри-

фите Ася Събева-Юричкай, с различните религиозни печатни из-

дания Елвира Катуш, Анка Татаи и Шандор Фьолдвари, а с право-

славните гърци и българи в Унгария – Изабела Пап, Бернадет Пуш-

каш и Венета Янкова. Чаба Марцинка и Ищван Ленард Мадяр раз-

ясняват дълбоките исторически аспекти на унгаро-балканските 

връзки. Статиите са публикувани на български, унгарски, украин-

ски и английски език.  

3. През 2014 година бе издаден сборникът „Стопанство и 

култура. Очерци за стопанската и културната дейност на 

националните общности в Унгария през 19 и 20 век“, с редактор 

Кристина Менхарт. Изданието от една страна беше посветено на 

трима видни учени от българската общност в Унгария – Лилия 

Пенева-Винце, Пенка Чангова-Менихарт и Александър Гюров, а 

от друга на 100 годишнината от основаването на Дружеството на 

българите в Унгария. „Първият тематичен кръг е представянето на 

живота и организациите на българските общности в Унгария, 

взаимоотношенията на българите и останалите националности в 

страната (Венета Янкова, Пенка Пейковска, Кристина Менхарт, 

Ася Събева-Юричкаи, Елвира Катуш, Адриана Петкова 

Пападопулос, Мария Жилак, Ана-Мария Боя). Във втория 

тематичен кръг можем да посочим два труда, които ни запознават 

с българо-унгарските исторически и стопански връзки в техния по-

широк смисъл (Имре Х. Тот и Райна Симеонова Харгитаине). В 

третия тематичен кръг се включват публикациите, които 

осветляват някои аспекти от историята на отделни националности 

в Унгария (румънци/македоно-власи, гърци, русини, украинци, 

словаци, немци) и историята на унгарците (Мария Берени, Изабела 

Пап, Ева Ревес, Габор Ищван Челени, Бернадет Пушкаш, Габор 

Деметер, Йожеф Демел, Ангела Корб).“ (Тошо Дончев). 

4. През 2015 г. излезе сборникът „Научни перспективи на 

съвременната българистика“ 1-2., послучай 60 годишнината от 

основаването на специалността българска филология в 

будапещенския университет ЕЛТЕ. Статиите са на български език, 

наброй 59, а редактори бяха Мария Дудаш, Кристина Менхарт и 

Наталия Няголова. Темите бяха езикознание, литература и унгаро-

български връзки. „Направените изказвания и наблюдения по 
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неизбежност  се получиха разнородни – такива, каквито са и инте-

ресите на техните автори: от литературно-исторически и литера-

турно-теоретични проблеми, през проблеми на фолклора и  етно-

графията до тези  на историята на езика, актуалните аспекти на 

морфологията, лексикологията и категориалността, на семантика-

та и прагматиката, на методиката на преподаване. Има дори ста-

тия, която подробно проследява въвеждането, утвърждаването и 

развитието на специалността „българска филология“ от 1953/54 г. 

до наши дни. Времето, в което са търсени проблемите, също впе-

чатлява – от 10 до 21 в.“ (Камен Михайлов).  

5. През 2016 г. се реализира сборникът „Унгария и източното 

християнство – църкви, култове, езикови паметници“ (ред. 

Кристина Менхарт и Мария Дудаш), който също излезе по случай 

юбилейно събитие: 100 години от основаването на българската 

православна църковна община в Унгария. Книгата съдържа 15 

статии на унгарски и български език. „Споменатите текстове могат 

да се обособят в няколко тематични групи. Разбира се, известната 

филологическа двудялба остава действена: лингвистични и 

литературно-исторически проблеми. Тя обаче се допълва от исто-

рически и изкуствоведчески такива. На първо място ще посочим 

разработките, анализиращи езиковите черти на определени 

паметници. Такива са статиите на Ищван Пожгаи, Мария Дудаш и 

Мария Жилак. Следват литературоведските текстове – на Ева 

Часари, Ельод Дудаш, Камен Михайлов, Моника Фаркаш-Барати. 

Няколко статии засягат историята на източната църква в 

унгарските предели (Изабела Пап, Ищван Челени, Ева Ревес). Цяла 

група автори са насочили вниманието си върху прояви и черти на 

т. нар. „онароднено християнство“ – Миклош Фьолдвари, 

Кристина Менхарт, Адриана Петкова Пападопулос. 

Изкуствоведските наблюдения са представени от Ксения Голуб и 

Бернадет Пушкаш.“ (Камен Михайлов). 

6. През 2019 г. беше издадена книгата „Славянските ни културни 

наследства: език, фолклор, литература“ (редактори: Мария Ду-

даш и Кристина Менхарт), която съдържа общо 14 статии от кон-

ференцията, от които 3 са на български, 7 на унгарски, а 4 са на 

полски, словенски, хърватски и руски език. Статията Мария 



 

47 
 

Байзек „Sožitje narodov, jezikov, kultur in konfesij v Prekmurju in Po-

rabju“ се занимаза с културното многообразие в областта Мура-

видек; Ева Часари разглежда прякорите в словашката общност на 

Репашхута; Ельод Дудаш представя хърватски народни песни на 

един вече изчезнал диалект, а Венета Янкова – унгаро-българските 

научни взаимовръзки от 60-те години на 20 в. К. Менхарт се 

занимава с образа на момата в унгарските и българските народни 

приказки, пак с етнографска тематика са статиите на Адриана Пет-

кова-Пападопулос и Петер Патрович. Мария Дудаш разглежда 

паралелите в българската и унгарска фразеология, И. Пожгаи пише 

за Будапещенското евангелие, а Д. Радянски – за въздържателската 

пропаганда сред словаците в Унгария. С културна тематика са 

статиите на А. Събева-Юричкай (вино), Мелинда Виндуш 

(банатски българи) и Мария Жилак (празнуване на 1000 годишния 

юбилей от моравската мисия в едно словашко село в Унгария).  

 

Художествени каталози  

Българският културен форум винаги е смятал за важна своя задача 

представянето на дейността и оказването на подкрепа на 

българските художници. Паралелно с организирането на колек-

тивни и индивидуални изложби, пленери, издава и художествени 

каталози.  

1. Първото издание носи заглавието „Българско изкуство на ун-

гарска земя” (2003 г., Будапеща, ред. Адриана Петкова-Пападопу-

лос), което представя на два езика живеещите в Унгария български 

художници и приложници. В каталога са включени следните твор-

ци: Антони Дончев, Миролюба Гендова, Росен Русев, Карой Са-

ренчев, Каталин Улман и Милена Владимирова, които вече имат 

утвърдено име в Унгария.  

2. Следващият каталог е със заглавие „Български творци в 

Унгария” и дава подробни информации на български и на унгар-

ски език за 13 творци:  Антони Дончев, Миролюба Гендова, Росен 

Русев, Карой Саренчев, Каталин Улман, Милена Владимирова, Ог-

нян Кожухаров, Женя Бозукова, Клаудия Орос, Петер Лукач, Ес-

тер Кнейс, Ненко Балкански и Боряна Маевска-Конц (Будапеща, 

2013, ред. Милена Владимирова). 
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3. 2015 г. излезе общият каталог на полско-българската изложба 

„Мазурка и ръченица”, в който участват 13 български и 12 полски 

художници и приложници (Будапеща, 2015, ред. Конрад Сутар-

ски).  

Интервюта, художствена и детска литература  

Българският културен форум издава не само книги на тема наука 

и изкуство, но и от други жанрове, както и организира и подкрепя 

представянето на изданията.  

1. През 2004 г. излезе сборникът с разкази на Теодор Радевски със 

заглавие „Приказки от 2003 нощи“, чиито 21 разказа внасят спе-

цифичен нюанс сред изданията на българите в Унгария. Предста-

вените в тях оригинални идеи и звучене са резултат от събраните 

повреме на пътешестванията на автора наблюдения и опити.  

2. През 2008 г. бе издаден двуезичния сборник с интервюта със 

заглавие „Разговори с българи от Унгария“. Сборникът съдържа 

разговори с 12 българи и български семейства от Унгария, които 

са записани от Адриана Петкова-Пападопулос между 1998 и 2005 

г. По време на работота си тя е говорила с повече от 80 българи, 

като най-интересните разговори са публикувани в книгата.   

3. Българският културен форум не е забравял и децата на българ-

ската общност. Една от най-забележителните му инициативи беше 

детския и юношеския конкурс за превод на приказки, от който на-

градените преводи бяха публикувани в книгата „Имало едно 

време .... „ (Будапеща, 2008, ред. Адриана Петкова-Пападопулос). 

В книгата са поместени преводи на 14 деца от български произход 

и на двата езика.  

4. През 2014 г. бе организирана литературна творческа вечер – 

представяне на новата книга „Изповеди на един българин“ на То-

шо Дончев и отбелязване на неговия 70 годишен юбилей. 

„Щастливи, успокояващи факти, които правят троен празник се-

демдесетия рожден ден на Тошо Дончев, унгарски и български пи-

сател, литератор, преводач, социолог. Едно от тези събития е са-

мият факт на 70-те години, което трябва да се доказва непрестанно, 

гледайки безкрайно лъчезарната му, пълна с енергия личност. С 

това е свързано и другото събитие, заради което сме се събрали 
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тук, в Българския културен институт. За писателя един от най-ху-

бавите подаръци за рождения му ден е излизането на нова книга. 

Благодарение на издателството Напкут и директора му Дьорд Сон-

ди именно за важния юбилей излезе прекрасната книга  „Изповеди 

на един българин“, която съдържа зрели стихотворения, отлични 

разкази и повести, автобиографични, исторически есета, полито-

ложки и литературни статии и критики.“ (Золтан Поша). 
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ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН 

ФОРУМ 

Поредица изложби „Кръгът на Тома Вишанов” 

В организацията на Българският културен форум  бяха предста-

вени на три изложби снимки на иконите на българския иконописец 

Тома Вишанов, който е учил и творил в унгарските земи.  Излож-

бите бяха открити на 21 ноември 2008 г. в Българския културен 

център в Будапеща, на 27 май 2010 в София, в криптата на храма 

Алексадър Невски и на 11 май 2015 г. в Банско, където с тази про-

ява започнаха традиционните майски празници, свързани с Деня 

на музеите. Проф. Елена Генова изкуствовед и изследовател на 

българското възрожденско изкуство, представи живота и дей-

ността на Тома Вишанов – Молера, като обърна внимание и върху 

неговите произведания, осъществени в унгарските земи. Според 

нея „Иконописецът Тома Вишанов, родом от Банско, е една от най-

нестандартните и най-оригинални личности на българското 

Възраждане“.  

 
Поредица фотоконкурси и изложби „Срещи с България“ 

От 2008 г. ежегодно се провежда конкурс и изложба със 

заглавие „Срещи с България“, чиято цел е да се представи 

България и българите. За конкурса се кандидатства в пет кате-

гории: Обичаи и традиции от България; Пейзажи от България; Ли-

ца от България; Културно-исторически обекти от България; Моят 

уникален кадър от България, с фотографии от последните пет 

години, от които журито избира тридесетте най-добри снимки, 

които се представят на обща изложба. Чрез снимките се 

запознаваме с българските традиции, народни танци и народни 

носии, но винаги снимани под различен ъгъл и характерен за 

отделния автор начин. През годините фотоконкурсите и 

фотоизложбите винаги са предизвиквали голям интерес. Срещи с 

България в действителност е една поредица от преките срещи с 

България на участниците във фотоконкурса, но и косвено това са 

срещи с България, с нашите български корени и за всички, които 

са свидетели на тези фотоизложби.  
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Групата на българските художници и приложници в Унгария 

Българската общност в Унгария разполага не само с богато 

минало и редица институции, но и притежава сериозен 

интелектуален потенциал, който представлява културните 

ценности на българската националност. Важен принос за това има 

и Групата на българските художници, живеещи и работещи в 

Унгария и техните многобройни самостоятелни и общи изложби в 

Унгария, България и чужбина. Групата е образувана през 1999 г., 

като част от дружество Български културен форум и понастоящем 

е в тясна връзка с дружеството, което подпомага работата на 

творците посредством  реализация на изложбите им, издаване на 

художествени албуми и други издания. Художниците са и членове 

на дружеството. Тези професионални, съвременни художници и 

приложници творят в различни художествени стилове, но ги 

обединява българският им произход и художественото 

образование, което са получили в Унгария или в България. 

Съдбата и битието им са пряко свързани и с двете страни, а в 

творбите им са преплетени елементи и на двете национални 

култури. Българските художници и приложници от Унгария 

допринасят с творческата си работа за обогатяването на двете 

национални култури, като с това дават своя дял за пъстротата и 

богатството и на общата европейска култура.  

Групата на българските художници и приложници от Унгария 

към момента се представлява от следните творци: Миролюба Ген-

дова живопис, Антони Дончев скулптура, Огнян Кожухаров 

скулптура, Естер Кнейс текстил, Женя Бозукова живопис, Каталин 

Улман керамика, Петър Лукач архитектура и графика, Боряна 

Конц–Маевска текстил, Ангел Радуков живопис, Мария Чьоргеи 

Тури живопис, Жужана Кожухаров анимация, Милена Владими-

рова текстил, Клаудиа Орос сценография и костюми, Ненко Бал-

кански живопис, Росен Русев графика, Карой Саренчев живопис, 

Милена Младенова скулптура и живопис, Диляна Христова гра-

фика.  
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Изложби на българските художници и приложници 

 

Българският културен форум е организирал много съвместни 

изложби на българските художници от Унгария и не само в Унга-

рия. След представената в Българския културен институт в Буда-

пеща изложба Български художници в Унгария през 2010 г. и ор-

ганизирата в Салон Каринти изложба под наслов Срещи 2010, с 

огромен успех бе реализирана в Сентендре и изложбата Bulg’Art 

на българските художници в галерия Innoart. Те бяха последвани 

от множество художествени събития и изложби през годините, ку-

ратор на които от 2010 до 2019 е Милена Владимирова. 

1. Изложбите „Явления” в Градската галерия в Русе и в Унгарския 

културен институт в София през 2011 г. се състояха с участието на 

унгарски и български художници от Унгария. „В настоящето, ос-

тавяйки и предавайки знаци сред явленията, ние живеем като яв-

ление... Кой какво забелязва, какво откроява, какво запазва, зависи 

от субекта, а една изложба предоставя отличната възможност за 

анализ, интерпретация на тази тема и за установяване на взаимо-

връзки. Картините от тази изложба добре се съчетават заедно око-

ло една добре разграничена в три части тематика: групираща по-

сланието на изложбата около човека, културната среда и приро-

дата.“ 

2. Във връзка с организирата през 2011 г. в Галерия Аба Новак, 

Леанфалу изложба под наслов „Български вятър”, художничката 

Миролюба Гендова разказа за създаването на групата, където в на-

чалото са започнали да си сътрудничат с Антони Дончев, Росен 

Русев, Каталин Улман и Милена Владимирова, като кръга на уча-

стниците все повече се е разширявал. В наши дни са във връзка с 

всички български художници и приложници, живеещи в Унгария. 

Художничката наблегна на многообразието на групата: „Имаме 

представители на почти всеки вид изкуство, има художници, при-

ложници, а неотдавна се присъедини и архитектът Петер Лукач. 

Изложбите ни затова са много разнообразни и цветни. Еклектич-

ността в това донякъде е недостатък, но нас ни свързва българския 

ни произход, а не общите черти на изкуството ни. Произведенията 
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ни нямат общ знаменател, но това не е проблем. Всеки е различна 

личност, и твори с индивидуални средства в свой стил.“ 

 
3. Изложби „Диалог 1-3”.   

Между 2013 и 2015 г. с участието на българските художници от 

Унгария се проведе поредицата от изложби „Диалог“:  

- Диалог 1. – септември 2013 г., Будапеща, Български култу-

рен институт; 

- Диалог 2. – октомври 2013 г. Братислава, Български и Ун-

гарски културен институт; 

- Диалог 3. – 2015 г. София, Унгарски културен институт, Га-

лерия Шипка 6.  

„Концепцията на цикъла изложби „Диалог”, видяна през кон-

кретните автори и творби насочва и към тяхната интерпретация. В 

жанрово отношение колекцията „Диалог 3” е твърде разностранна 

– творбите са в изящните и приложни жанрове. Въпреки разножан-

ровостта на сбирката запознаването с отделните творби очертава 

една обща картина, откриваме общия принцип на зададената тема, 

разработен по уникален за авторите начин. Всеки един от участ-

ниците има значителен творчески принос, виден от информацията 

за тях. Общото, което се долавя, са начините, средствата, образите, 

които завладяват с тънкия, недидактичен, уникален подход към 

идеята. Изложбата „Диалог 3” разкрива редица аспекти от една 

сложна житейска ситуация. Два различни народа с пресичащо се 

минало и настояще, много разменени личности и гени и в края на 

краищата множество съдби на хора, които претворяват своите лич-

ни драми по уникален творчески начин. Да търсим общото и раз-

личията, да откриваме себе си и другите – това е смисълът на ци-

къла от изложби с название „Диалог”.“ (Ирина Аврамова) 

4. Изложба „Мазурка и ръченица“ 

По покана на Полския музей в Будапеща, под наслов „Мазурка и 

ръченица“ на 4. 11. 2015 г. бе открита обща полско-българска из-

ложба на художниците от Българския културен форум и от Пол-

ския творчески форум в Полския музей в Будапеща. Съвместната 

изложба на художниците и приложниците от Полския творчески 
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форум и Българския културен форум е интересно събитие, целта 

на което беше да се повдигне открито въпроса относно 

насърчаването на специален анализ, на търсене на паралели и 

различия в творчеството на живеещите в Унгария художници от 

различни националности, в случая полски и български произход. 

Отговор на този въпрос дава сегашната изложба „Мазурка и 

ръченица“ – един чудесен повод за създаването на стойностен 

диалог не само между отделните творби, но и между творците на 

двете култури. В организираната чрез сътрудничеството на двата 

Форума изложба и в изложбения каталог участват дванадесет 

полски и тринадесет български, вече известни на публиката ху-

дожници и приложници. Полският творчески форум представи 

творбите на художниците Романа Юшкевич Беркецне, Олга Блох, 

Арпад Чековски, Вероника Хорват, Халина Кравчун, Петер Сере-

дюк, Зенобия Шекерски, Ванда Шикшнян, Роберт Шверкевич, 

Мариан Троян и Кристина Варга-Велох. От страна на Българския 

културен форум взеха участие творците Ангел Радуков, Мария Ту-

ри Чьоргеи, Петър Лукач, Каталин Улман, Женя Бозукова, Милена 

Владимирова, Антони Дончев, Естер Кнеис, Жужана Кожухаров, 

Огнян Кожухаров, Мира Гендова, Росен Русев и Милена Мла-

денова. 

5. „Паралелни пространства“ 

На 11 октомври 2017 г. в Българската галерия Б44 бе открита об-

щата изложба под наслов „Паралелни пространства”, запознаваща 

ни с най-новите творби на седемнадесет български художници и 

приложници, които живеят и творят в Унгария. Настоящата им 

творческа среща и изложба бе организирана по повод празника на 

свети Лука, покровител на всички художници както и деня на 

българо-унгарското приятелство. Колоритната и многопластова 

изложба представи творби на съвременните художници, които 

макар и в отделни пространства и в своите артистични светове, но 

творят паралелно по едно и също време в Унгария. Изложбата е 

олицетворение на техния творчески диалог, на приятелските им 

взаимоотношения и на техния принос за популяризирането и 
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развитието на българското изкуство и култура в Унгария. От тук 

идва и обединяващото заглавие Паралелни пространства.  

6. „Българо-унгарско приятелство“ – обща изложба на съвре-

менни унгарски и български художници, Българска галерия  Б44, 

2018 г.  

„Картини с характерна за родината ни природа, с познати лица, аб-

страктни форми и приказни същества ни посрещна на общата из-

ложба „Българо-унгарско приятелство“. Експозицията в рамките 

на която се представят двадесет и пет, живеещи в Унгария българ-

ски и унгарски творци е изложена в Българската галерия Б44. Жи-

веещите и творящите в Унгария български художници правят съв-

местни изложби от 1999 г. Сградата на улица „Байза“ – духовна 

люлка на местните българи – е важно място за срещи и за тях. Мяс-

то, където обичат да се връщат. Изложбата беше подредена по по-

вод Деня на българо-унгарското приятелство.“ (Български вести, 

2018.) 

 
Художествени пленери, симпозиуми и изложби 

 

1. „Идентичност в художествените творби“ 

За първи път в Унгария през 2016 г. година бе реализиран 

Международен арт-симпозиум и пленер за български творци зад 

граница на тема „Идентичност в художествените творби“, органи-

зиран съвместно от унгарското дружество Български културен 

форум и румънското движение Родина на кръстопът. В рамките на 

осем дни в град Веспрем се събраха  заедно да творят и да обменят 

своя опит художници с български произход от седем държави: Ун-

гария, Германия, Сърбия, Франция, Америка, Румъния и България. 

Общата изложба с творби, създадени от български художници, 

участвали в арт-симпозиума и пленер Идентичност в художест-

вените творби беше проведена в Българската галерия Б44 от 22 

ноември 2016 г. до 22 януари 2017. Участваха художниците: Ан-

тония Дуенде, Боряна Перчинска, Деси Денева, Мария Чьоргеи 

Тури, Миша Георгиева, Милена Владимирова, Миролюба Гендо-

ва, Милена Младенова, Жорж Ру, Иван Василчин, Кеворк Ванлян, 

Любомир Николов, Петър Лукач. 
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2. „Родина на кръстопът – Идентичност в художествените 

творби“ 

През август 2017 година в България се проведе Международен арт-

симпозиум и пленер за български творци зад граница под наслов 

Родина на кръстопът – идентичност в художествените творби, в 

който за втори път участваха и български художници от Унгария.  

Реализацията на проекта беше съвместна на унгарското дружество 

Български културен форум и румънското дружество Български 

културен форум – Родина на кръстопът. Целта на симпозиума бе 

да събере и обедини творци с български произход, които живеят в 

чужбина и в България и да популяризира тяхното изкуство. Про-

ектът се реализира в Западните Родопи в България, в архитектур-

ния резерват Долен, където заедно твориха осемнадесет худож-

ници от седем държави: Петър Лукач,  Милена Владимирова, Йор-

дан Бебревски, Ангел Радуков, Мария Чьоргеи Тури,  Милена 

Младенова (Унгария),  Иван Василчин, Мануел Манастиреану, 

Маргарета Аугустинов (Румъния), Антония Дуенде (Германия), 

Жорж Ру (Франция), Рада Якова (Холандия), Маргарита Радева 

(Гърция), Володя Казаков, Биляна Бъчварова, Константин Зайков, 

Невена Ваклинова и Деница Факелова (България).   

3.  Пленер и изложба „От Дунав до Черно море“ 

Българските художници и приложници от Унгария гостуваха с 

изложба в Бургас. На 8 август 2018 г. в галерията на бургаската 

Регионална библиотека „П. К. Яворов” бе открита обща изложба 

под наслов „От Дунав до Черно море”, която представи творби на 

български художници от Унгария и бургаски художници. Тези 

съвременни художници и приложници творят в различни худо-

жествени стилове, но ги свързва това, че са български творци, 

независимо от това къде работят и къде са завършили художест-

веното си образование – в Унгария или в България. Целта на 

изложбата е да обедини творците, да развие творческите взаимо-

отношения и открития диалог между авторите и публиката чрез 

визуалните изкуства като общ език, да допринесе за мобилността 

на изкуството без граници, както и за националното сътрудни-

чество и интеграция.  

В изложбата участваха творците Огнян Кожухаров, Естер 

Кнейс, Женя Бозукова, Каталин Улман, Петър Лукач, Милена 
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Младенова, Боряна Конц – Маевска, Ангел Радуков, Мария 

Чьоргеи Тури, Жужана Кожухаров, Милена Владимирова, Клау-

диа Орос, Йордан Бебревски и Диляна Христова от Унгария и Ире-

на Иванова, Севдалина Проданова и Бисер Проданов от Бургас.  

4. „По Дунава“ 

Под наслов „По Дунава” се състоя Международен художествен 

симпозиум и пленер за български художници от 4 до 11 юли в Бу-

дапеща, в Българската галерия Б44, в сътрудничество с Българския 

културен институт. Задачата на симпозиума бе да обединява бъл-

гарски творци, живеещи в Унгария, България и в други държави от 

дунавския регион и да разпространява тяхното изкуство. Пленерът 

се реализира в будапещенската Българска галерия Б44 на ул. Байза, 

където като в едно голямо ателие шестнадесет български худож-

ници от Унгария, България, Румъния и Германия имаха възмож-

ност да творят заедно. В рамките на събитието творците разгова-

ряха на родния си български език, запознаха се с културните и 

исторически забележителности на Будапеща, посетиха музеи, га-

лерии, живописното градче Сентендре, както и много от актуал-

ните изложби. Пленерът завърши със съвместна изложба, открита 

на 11 юли в галерията на Българския културен институт, в която 

взеха участие художниците: Миролюба Гендова, Петър Лукач, 

Милена Владимирова, Диляна Христова, Патриция Тавас, Каталин 

Улман, Жужана Кожухаров, Огнян Кожухаров, Естер Кнейс, 

Клаудия Орос, Йордан Бебревски, Милена Младенова, Боряна 

Перчинска, Бисера Вълева, Десислава Денева, Роман Кисьов, Иван 

Василчин, Антония Дуенде, Николай Иванов и Даниела Шалева. 
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ПРАЗНИЦИ И ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Българският културен форум взема участие в организирането и 

провеждането на традиционните български празници в Унгария. 

През изминалите двадесет години по редица поводи, заедно с 

българските самоуправления, с цел разпространяване на 

българската култура и запазване на идентичността бяха огранизи-

рани български традиционни празници, концерти, изложби, про-

жекции на филми, представяния на книги, готварски състезания, 

танцови прояви в Будапеща и провинцията. Дружеството години 

наред организираше празник на Баба Марта за майки и деца в 

Българския културен център. През 2013 г. бе проведен конкурс за 

детски рисунки със заглавие „Приказен свят“, за който пристиг-

наха близо сто рисунки, от които най-хубавите бяха изложени в 

Българското училище за роден език.  

Българският културен форум многократно е участвал и 

сътрудничил в научни конференции, българо-унгарски културни 

мероприятия и обмяна на опит в Унгария и в България.  
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сборникът, предствящ 20 годишната дейност на Българския кул-

турен форум е опит да бъде представена дейността на дружеството 

пред по-широката, българска и унгарска публика, а и също въз-

можност за нас самите да визираме възможностите на бъдещето. 

Освен това е и добър пример за всички цивилни културни инициа-

тиви на националностите – благодарение на ентусиазираната и 

доброволна работа на членовете ни и на успешните конкурси става 

възможно осъществяването на научна, художествена и литератур-

на дейност със значителна добавена стойност. Форумът вярва в си-

лата на сътрудничеството, работим заедно не само с българските 

самоуправления и организации в Унгария, но и с представители на 

другите националности, както и с културни организации от Бълга-

рия и други европейски страни.  

През изминалите години дейността ни подкрепяха:  

 

Министерство на човешките ресурси  

Държавен секретариат, отговарящ за връзките с църковните и 

националните общности към Министър-председателя 

Фонд за подкрепа на човешките ресурси 

Фонд за национално сътрудничество  

Фонд „Габор Бетлен“ 
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Fényképek a Bolgár Kulturális Fórum archívumából 

Снимки от архива на Българския културен форум 

 

 
Munkatalálkozó – az újság szerkesztésе/Работна среща – редактиране на 

вестника, 2002 

 

 
Bolgárok Magyarországon c. konferencia, Miskolc/Конференция „Българи 

в Унгария“, Мишколц, 1999 
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Gazdaság és kultúra c. konferencia/конференция „Стопанство и култура“, 

2012 

 

 
A mai bulgarisztika tudományos perspektívái c. konferencia /Конференция 

„Научни перспективи на съвременната българистика“, 2014 
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Magyarország és a keleti kereszténység – kultuszok, templomok, 

nyelvemlékek c. konferencia /Конференция „Унгария и източното 

християнство – култове, църкви, езикови паметници“, 2016 

 
Szláv kulturális örökségeink: nyelv, folklór, irodalom c. konferencia/ 

Конференция „Славянските ни културни наследства: език, фолклор, 

литература“, 2019 
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Az „Egyszer volt, hol nem volt…” c. könyv bemutatója/Представяне на 

книгата „Имало едно време...“, 2008 

Magányos gerle? Irodalmi est és könyvbemutató/Самотна гургулица? 

Литературна вечер и представяне на книга, 2014 
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Doncsev Toso 70. jubileumán/70 юбилей на Тошо Дончев, 2014 

  

Jelenségek kiállítás, Szófia/Изложба „Явления“, София, 2011 
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A bolgár alkotók második találkozója, Budapest/Втора среща на 

Българските творци, Будапеща, 2002 

 

 
Esély a művészetben c. kiállítás, Budapest/Изложба „Възможност в 

изкуството“, Будапеща, 2007 
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 Bolgár művészek Magyarországon, Karinthy szalon, Budapest/Български 

художници в Унгария, салон „Каринти“, Будапеща, 2010 

 

 

Bolgár művészek Magyarországon, Karinthy szalon, Budapest/Български 

художници в Унгария, салон „Каринти“, Будапеща, 2010 
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Bolgár művészek Magyarországon, Kecskemét/Български художници в 

Унгария, Кечкемет, 2010 

 

 

Bolgár művészek Magyarországon, Kecskemét/Български художници в 

Унгария, Кечкемет, 2010 
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Párbeszéd 1. kiállítás, Budapest/ Изложба „Диалог“ 1, Будапеща, 2013 

 

 

 
Párbeszéd 2. kiállítás, Pozsony/Изложба „Диалог“ 2, Братислава, 2013 
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Párbeszéd 2. kiállítás, Pozsony/Изложба „Диалог“ 2, Братислава, 2013 

 

 
 

Párbeszéd 3. kiállítás, Szófia/Изложба „Диалог“ 3, София, 2015 
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Toma Visanov és köre kiállítás, Banszko/Изложба „Кръгът на Тома 

Вишанов“, Банско, 2015 

 

 
 

Mazurka és racsenica kiállítás, Budapest/Изложба „Мазурка и ръченица“, 

Будапеща 2015 
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Mazurka és racsenica kiállítás, Budapest/Изложба „Мазурка и ръченица“, 

Будапеща 2015 

 

Alkotótábor, Veszprém/Пленер, Веспрем, Унгария, 2016 
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Alkotásokba zárt identitás c. kiállítás, Budapest/Изложба „Идентичност в 

художествените творби, Будапеща, 2016 
 

 
Alkotásokba zárt identitás c. kiállítás, Budapest/Изложба „Идентичност в 

художествените творби, Будапеща, 2016 
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Párhuzamos terek kiállítás, Budapest/Изложба „Паралелни пространства“, 

Будапеща, 2017 

 
Alkotótábor, Dolen (Bulgária)/Пленер, село Долен, 2017 
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Alkotótábor, Dolen (Bulgária)/Пленер, село Долен, 2017 

 

 
 

A Duna mentén kiállítás, Budapest/Изложба „По Дунава“, Будапеща 2018 
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A Duna mentén kiállítás, Budapest/Изложба „По Дунава“, Будапеща 2018 

 

 
A Dunától a Fekete tengerig kiállítás, Burgasz/Изложба „От Дунава до 

Черно море“, Бургас, 2018 
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Bolgár–Magyar barátság kiállítás, Budapest/ Изложба „Българо-унгарско 

приятелство“, Будапеща, 2018 

 

 
Bolgár–Magyar barátság kiállítás, Budapest/Изложба „Българо-унгарско 

приятелство“, Будапеща, 2018 
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Találkozások Bulgáriával kiállítás, Budapest/Изложба „Срещи с България“, 

Будапеща, 2013-2014 
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Találkozások Bulgáriával c. kiállítás, Budapest/Изложба „Срещи с 

България“, Будапеща, 2015-2016 
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Találkozások Bulgáriával c. kiállítás, Budapest/Изложба „Срещи с 

България“, Будапеща, 2019 
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Mártenica ünnep/Празнуване на Баба Марта, 2010 
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„Bolgár Kulturális Fórum” újság/Вестник „Български културен форум“ 

(2000–2009) 

 

 
 

A BKF kiadványai/Издания на БКФ  
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A BKF kiadványai/Издания на БКФ  

 

 



 

83 
 

 
 

 

 
 

A magyarországi bolgár művészek katalógusai/Каталози на българските 

художници в Унгария 

 

 

 

 


