
22  февруари, сряда 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
14.30–16.00  Лекция: доц. д-р Тодорка Каменова 

Аналогични процеси в живописта на балканските народи  
(30-те – 50-те години на ХХ век) 

 
 
23  февруари, четвъртък 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
14.30-16.00 Българско кино 
 
 
24  февруари, петък 
 

Екскурзия до гр. Банско 
Официално закриване на учебния семинар 

 
 
25  февруари, събота 
 

 Отпътуване на участниците от езиковия  семинар 
  
 
 
Участниците в учебния семинар ще бъдат настанени в студентски общежития  
СО І и СО ІІ на Югозападен университет “Неофит Рилски” 
 
 
Лектори по български език: 
Ст. ас. Михаела Кузмова,  ас.  Миглена Михайлова, докт.  Дончо Георгиев, 
докт. София Алексиева 
 

 
Координатори:  
Дончо Георгиев (emai:don4o_georgiev@yahoo.com, GSM 0888838999) 
Михаела Кузмова  (email:kuzmovam@abv.bg, GSM 0888149275) 
Елина Попова  (email:bforum@aix.sw.bg, GSM 0887241039) 
 
 

МЕЖДУНАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР 
 ЗА 

БАЛКАНИСТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Югозападен университет “Неофит Рилски”,  Благоевград 

e-mail: bforum@aix.swu.bg
www.bf.swu.bg

 
Петнадесети  международен курс по български език 

5 февруари - 26 февруари 2006 
 
 
 
5  февруари,  неделя 
 
10.00–18.00 Посрещане на участниците в офиса на Семинара  

(Благоевград, I корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски”,  
ул. “Ив. Михайлов” 66, стая 433) 

 
 
6  февруари,  понеделник 
 
10.30–11.00    Откриване на учебния семинар 
11.30–12.30    Тест по български език 
20.00            Официална вечеря  
 
 
7  февруари, вторник 
 
09.30–13.00    Курс по български език 
14.30–15.30    Беседа: ас. Нурие Муратова 
                        Виртуална Горна Джумая – познати образи и документи 
 
 
8 февруари, сряда 
 
 09.30–13.00  Курс по български език 
 14.30–15.30 Разходка из Благоевград с д-р Милена Ангелова 
 
 
 

mailto:kuzmovam@abv.bg
mailto:bforum@aix.swu.bg
http://www.bf.swu.bg/


 
9  февруари, четвъртък 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
 
 
10  февруари, петък 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
14.30–16.00  Лекция: доц. д-р Кристина Попова  

Жените в България през XX век 
 
 
11  февруари,  събота 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
 
 
12 февруари, неделя 
 

 Свободен ден 
 
13 февруари, понеделник 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
17.00–18.30 Курс по български народни танци 
  доц. Николай Цветков, ст.ас. Георги Гаров   
 
 
14 февруари, вторник 
 

На празника на виното Св. Трифон Зарезан в гр. Петрич 
               Лекция: проф. дфн Костадин Динчев  
 
 
15  февруари,  сряда 
 
09.30–13.00    Курс по български език 
17.00–18.30 Курс по български народни танци 
  доц. Николай Цветков, ст.ас. Георги Гаров 

16 февруари, четвъртък 
 
  
09.30-13.00 Курс по български език 
14.30–16.00 Лекция: доц. д-р Петър Воденичаров 
  Eзикови политики на Балканите 
17.00–18.30 Курс по български народни танци 
  доц. Николай Цветков, ст.ас. Георги Гаров 
 
 
17  февруари, петък 
 
09.30–13.00    Курс по български език 
17.00–18.30 Курс по български народни танци 
  доц. Николай Цветков, ст.ас. Георги Гаров 
 
 
18  февруари, събота 
 

Разходка в квартал Струмско с д-р Милена Ангелова 
 

 
19  февруари, неделя  
 

Екскурзия до Рилския манастир 
Беседа: София Алексиева 
Свети Иван Рилски и Рилският манастир  
в българската християнска традиция 

 
 
20  февруари, понеделник 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
14.30–16.00 Лекция: доц.  д-р Албена Вачева 

Картографии на публичността: литературната 2005 година 
  
21  февруари, вторник 
 
09.30–13.00 Курс по български език 
14.30-16.00 Българско кино 
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