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Българският културно-информационен център е неправителствена организация с 
идеална цел, чиято основна задача е да популяризира българските културни традиции и 
постижения в държавата Израел. 
Дейността на Българския културен център за осъществяването на тази задача е 
насочена не само към многобройните български евреи, живеещи в Израел от различни 
периоди на времето, но и към всички израелски граждани, желаещи да се запознаят с 
нови и интересни културни традиции – изкуството и културата на България. 
С подкрепата на българските държавни органи, неправителствени организации и в 
пряко сътрудничество и взаимодействие с Посолството на Република България в 
Израел, както и с помощта на съответните институции, организации и органи на 
местното управление в Израел ние развиваме своята дейност в следните основни 
направления: 
 
– Насърчаване на развитието и поддържане на културното сътрудничество между 
България и Израел. 
– Популяризиране на българската култура и изкуство чрез организиране, подпомагане и 
синхронизиране на културни мероприятия в Израел на български творци, дейци и 
изпълнители. 
– Подпомагане на мероприятия, свързани с популяризиране на израелската култура в 
България. 
– Организиране на мероприятия за българската общност в Израел по повод национални 
празници, събития и други. 
– Организиране и ръководство на българско училище, лицензирано от Министерството 
на образованието и науката на България, както и организиране на курсове за изучаване 
на български език от възрастни. 
– Създаване и управление на клуб за възрастни хора. 
–Оказване на съдействие за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество 
между България и Израел.  
– Представяне на възможностите за туризъм в България и Израел. 
– Организиране на кръжоци и детски лагери в България и Израел. 
 
Чрез осъществяването на посочените по-горе дейности имаме за цел да съдействаме за 
развитие и задълбочаване на приятелските отношения между България и Израел във 
всички области на двустранното сътрудничество, по-специално културните и 
търговско-икономическите връзки. 
Дейността на БКИЦИ се финансира основно със средства от дарения на частни лица, 
търговски дружества, неправителствени организации, различни фондове, както и на 
проектен принцип от българските министeрства на образованието и на културата1.  
Инициаторите за създаването на Центъра сме хора, пристигнали в Израел през 
последните 25 години – артисти, режисьори, художници, бизнесмени, лекари, адвокати 
и др. Въпреки различните професии имаме много богат опит в организирането и 
осъществяването на различни културни проекти. За нас връзката с България се 

                                                        
1 Илюстрациите към статията са публикувани като приложение след нея. Бел. ред. 
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осъществява именно чрез такива инициативи, които организираме и подкрепяме, 
защото така не усещаме отдалечеността от родното ни място. Израел се е превърнал във 
втори наш дом и популяризирането на българската култура и история само допринася 
за добрите ни взаимоотношения. 
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Abstract 
 
Bulgarian Cultural and Information Center is located in Tel Aviv, Israel. It is a NGO with 
non-profit purposes and its aim is to promote the Bulgarian cultural traditions and 
achievements in Israel. 
The objective is to cooperate in order to develop and to deepen the friendship relations 
between Bulgaria and Israel, as well as all fields of mutual relations, mainly the cultural, 
tourist and trade-economic contacts. 
Our mission is to increase the awareness to the rich Bulgarian culture amongst Israeli citizens. 
Therefore, in the past years of operation, the Bulgarian Cultural Center provides the highest 
quality of Bulgarian cultural content to the Bulgarian community in Israel and in general, to 
anyone who finds interest in Bulgaria, its art and culture.  
 

Приложения 
 

 
 
Ил. 1. Начало на първия учебен ден в българското училище в Тел Авив, подкрепяно от 

БКИЦИ. 
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Ил. 2. Председателката на БКИЦИ Рина Бакалов с президента Шимон Перес. 
 

 
 

Ил. 3. Екипът на БКИЦИ с български музикални изпълнители и актьори. 
 



 106 

 
 

Ил. 4. Екипът на БКИЦИ с български музикални изпълнители и актьори. 
 


