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D A BULGÁRIAI M AGE N S

TRADIÇHO E INDIVIDUALIDADE, EM ARTE E FOLCLORE

A cultura búlgara tem origens históricas que a 
caracterizam como um polo inegável de Influência na vida da Eu. 
ropa Medieval. Esta influência, talvez, derive das estreitas 
relações mantidas entre este país e o Império Bizantino, durau 
te vários séculos. Mas, ao mesmo tempo, pode-se perceber, 
cuidadosa analise das manifestações artísticos e folclóricas 
da Bulga'ria, um Intenso sentido de individualidade cultural. 
Uma individualidade plena de uma força autentica, que fornece, 
ainda hoje, uma ldeia longínquo da importância desta nação na 
vida social da Idade Media, quando a Bulgária, absorvendo o im. 
pacto cultural do Oriente Próximo e Medio, funcionava como um 
elo de ligação entre as distintas civilizações e. mesmo antagâ 
nlcasi Europa e Oriente.

apos

O

Mesmo na iconografia, esta forma de Arte coraç. 
terística de todos os povos eslavos, os Búlgaros possuem uma 
peculiaridade especial nos temas e no tratamento técnico, pela 
Introdução de santos, mitos e tradições populares, o que não 
acontecia, na epoca, em qualquer outro país. Também as danças 
e festas populares antlquísslmas, e que são cultivadas até bo

je, revelam um alto sentido de individualidade, tanto pela ca 
racterística dos trajes como também por seu estilo pessoal 
inédito em toda a Europa, consequência talvez da variedade de 
Influências culturais das varias etnias existentes no país. Ne. 
nhum outro, talvez,possa apresentar uma riqueza de cores, movL 
mentos e graciosidade, em termos de folclore.

Todas estas contribuições culturais, para se

rem compreendidas de forma abrangente, devera ser sempre compa

radas em função de fenômenos ligados com a história medieval 
europela, quando o conjunto de influencias entre os povos,pro

voca alterações complexas na formação das nacionalidades. 
Bulgarie, com sua arte popular, sua arquitetura, seus ícones, 
canções e danças, constitui exemplo claro de que a cultura, pa. 
ra um povo, significa um conceito que depende basicamente de 
sua capacidade de absorver e preservar informações. Daí nasce 
a originelidade, que, quando se afirma, independe de limita

ções de tempo, espaço ou circunstâncias.
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IMAGF.NS DA BULGÁRIAACF.RVO DA ARTE CRISTã ORIENTAL
As obras de arte, devido so talento de centenas 

de pintores, tiradns do mais íntimo do povo, eram, até há 
tempo, desconhecidas, inacessíveis não só aos 
mas e amplidão espectadora. Foi criada, em Sofia, 19Ç6, a fi

lial da arte antiga búlgara adjunta à Galeria Nacional de 
las Artes. Esta filial está instalada na cripta do monumento-

FQLCLORE BÚLGARO EQICaB&EXíí ^EU_CíiaEipouco

especialistas,

- 1 - JOVENS BÚLGARAS DO SUDOESTE - o traje de festa com borda

dos e tecidos em vermelho vivo, e complementado pelo brilho dos 
adornos metálicos: diademas à tests, cinto com fivelas traba

lhadas em rica ornamentação, oblongas, com motivos vegetais e 
enfeites na cintura.

2 - DANÇAS DOS "HAIDUTOS" - (guerrilheiros búlgaros que defea 
diam o povo contra a arbitrariedade e abusos da dominação os- 
manll, nos séculos passados), interpretada ao som da gaita de 
fole, nos Rodopes, montanhas ao sul da Eulgaria. Segundo dados 
históricos, Orfeu, famoso cantor Tráclo que fascinava as feras 
com suas melodias, viveu nos Rodopes, na Bulgária.

/ 3 -

4 - MÚSICOS DAS MONTANHAS DE PLBVEN - tocando Gaita peculiar, 
com cabeça de cervo. Pleven - cidade situada na Planície norte 
da Bulgária entie os Ri09 Danúbio o a Montanha Stara-Planina, 
que divide o país em setentrional e meridional.

B&

templo "Alexander Nevski", onde encontrou um lugar 
um mostruarlo original de ícones, afrescos e vasos sagrados - 
coletados em todo o pais - obras de destras mãos de 
de ícon

próprio -

pintores
mestres célebres búlgaros.es e

i-0 recinto da cripta mostra um plano a i ocomplexo.

Com grande riqueza de formas espaciais, caracterizadas por li

nhas ondulantes dos abóbodas entrecruzadas, é a casa singulac. 
mento apropriada para alojar o mostruarlo de obras da 
arte búlgara. Compreende, ai, uma grande quantidade de ícones, 
fragmentos de pinturas murais autênticas, gravações 
tistes de tema religioso - estampas dos finais do século XVIII 
e princípios do XIX - relicários, cruzes adornadas em talhe de 
madeira e outras obras de arte decorativa eclesiástica, 
critos iluminados... As mais antigas mostras são constituídas 
por dois afrescos, Século Xl-XII, provenientes da Igreja 
Sao Nicolas, na cidade de Melnik. Ha também um pequeno 
de ícones executados com excepcional maestria, reveladora 
ápices do arte iconográfico do Século XIV-XV. São mais 
sos os ícones pertencentes aos Séculos XVII-XVIII.

0 último período na história dos ícones búlga

ros - segunda metade do século XIX - está representado por uma 
serie de interessantes primitivos populares: ícones, dípticos 
e trípticos nos que, pintores-artesãos, autodidatas, filhos do 
povo, refletiram sua percepção direta e espontânea do novo es

pírito da época que os viu nascer e criar. A coleção de 
ções pertencentes ao Renascimento búlgaro,testemunha a apari

ção e desenvolvimento da gravação búlgara, as buscas e logros 
artísticos de notáveis fabulosos mestres populares.

antiga

renascen-

AVENTAL DA MONTANHA DE PIRIN

manus-

de

numero 
dos média/ 5 - GAITEIROS DA TERRA DE SMOLIAN - situada na parte

numero
dos Rodopes. 

6 - DANÇA DO CHÜPLUKE - Região da parte oeste da Bulgária, ao 
redor de Sofia, onde predomina o grupo étnico "Chops". Ú carac. 
terística desta terra a Indumentária branca, usada.

7 - DANÇA MASCULINA DO "CHOPLITKE"
Os homens vestem as características calças brancas e cole. 

tes azuis daquela Região de Sofia.
grava.

O
"RATCHENITZA", DA TRÁCIA
"Ratchenitza" é a dança folclórica mais difundida na Bul

gária. Interpretada no ritmo 7/16, um dos vários ritmos quebra 
dos tão característicos das melodias búlgaras. Essa dança é ia

trajes

8 -
?

terpretada em solo, duplas ou grupos ou em rodas. Os 
que aparecem são fruto de profundas tradições locais.

f

CANTORAS DO CONJUNTO PARA CANTOS E DANÇAS DOS RODOPES , 
acompanhadas pelos tocadores de "Kaval" - instrumento búl.

/9 -
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-* messB de casamento que o rapaz fez à eleita, tomando da 
qu® ela carrega. Geralmente de noite as moças vão buscar 
no poço ou chafariz onde as esperam os rapazes que desejam 
ber da agua que levam suas escolhidas e, se elas o 
isto indica o aceite à promessa feita.
20 - TRAJE MASCULINO DOS RCDOPES

agua 
agua 
be- 

consentem,

garo musical, de sopro, como flauta - a interpretar canções au 
tigas.

10 - DANÇA DE BODA TRÁCIA - interpretada por conjunto estatal 
para canções e danças folclóricas.

/

11 - INTEGRANTES DO CONJUNTO GOTZE-DSLTCHEV - 
danças macedônicas.

interpretando
/ 21 - SAIA DA REGlãO DE STARA-ZAGCRA Bulgária Sul

0 adorno, rico em cores e ornamentos artísticos, é 
aplicando tecidos multicores e bordados.

feito,

^12 - LAGOS PERTO DA CIDADE DE SMOLEN - nos Rodopes.
O 0 / 22 - "HORÓ" NA REG1Á0 DE "ELKHOVÓ" - da Bulgária sudoeste

0 "horo" e a Ratchenitza, a dança típica búlgara mais di-
13 - "LAZARKA'3" DA ALDEIA DE PIRIN - Blagoevgrad 

0 Lazaruvane uso primaveril das solteiras, realizado 
"sábado de Lazaro", consiste em visita delas às casas,

no
fundida, interpretada por homens e mulheres, jovens e velhos, 
formando roda aberta ou fechada, cadeia ou ziguezagueando, segu. 
rando-se os dançarinos pela cintura ou pela mão. Existem vários 
tipos de "horós".

z 23 - "PARA A CASA"

cantan

do e dançando para expressar os votos de fertilidade e felici. 
dede aos donos. As moças vestem blusas ricamente bordadas, aveu. 
tais multicores e enfeites brilhantes.

Ate hoje, nos Rodopes, tradicionalmente, 
© recém-casado leva sua esposa para seu novo lar, montada em um14 - "LAZARKÁS" DA REGIãO DE SOFIA.
cavalo ou mula. Desta maneira os habitantes dessa Montanha, que 
zelam pela preservação de suas seculares tradições, vão 
ano ao certame da Canção e Dança Folclórica, celebrada em enor

me clareira naquela região.

15 - MOÇAS EM TRAJE DE FESTA - do cidade de Xotei que, duran

te a Renascença Búlgara e principalmente no século XIX, prospe. 
ra economicamente graças a produção e comércio de tecidos de 
lã para mercados orientais do império Osmanli. Na evolução das 
artes búlgaras,Kotel ocupa lugar de destaque por sua arquitetu. 
ra autóctone em que é abundante a talha em madeira.

16 - DANÇA PASTORIL DA REGIãO DE BLAGOEVGRAD - Bulgária 
doeste. As camisas e roupas de tecidos brancos (algodão ou lã) 
são feitas em cortes e formas pare o trabalho dos pastores e 
lavradores; primorosamente enfeitadas, passam a ser trajes de 
festa.

17 - OS AVENTAIS DOS RODOPES
Os Rodopes são bom exemplo da maestria artística com que 

as búlgaras tecom e decoram tecidos.

cada

4-24 - TETO, TALHADO EM MADEIRA, DE UMA CASA EM KOPRIVCHTITZA
Koprivchtitza e uma das cidades que melhor conserva os tra. 

ços característicos da arquitetura renascentista búlgara.
4 25 - INTÉRPRETES DE CANÇÓES FOLCLÓRICAS

0 Interprete é acompanhado por tocador de "Kaval" - Instru. 
mento fundamental na musica folclórica búlgara.

/ 26 - AVENTAIS COM BORDADOS E MOEDAS 
/ 27 - INTERIOR DE CASA - na Bulgária 

28 - INTERIOR DE CASA NOS RODOPES 
l 29 - INTERIOR DE CASA NOS RODOPES 
30 - BODA TRÁCIA

Su-

O

\/18 - "RATCHENITZA" DA TRÁCIA
Interpretação do Conjunto Estatal de Danças e Canções Fol-

Interpretnção do Conjunto Estatal para Danças e Canções clóricas.
Folclóricas.

31 - ANTIGOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
19 - "TOMAR ÁGUA"

Uso popular do folclore búlgaro que manifesta amor e pra
/
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1
de sua meBtria em páginas de manuscritos,livros.

6 - MOSTEIRO DE RILA - o maior mosteiro da Bulgaria - Fundado 
no século X, foi destruído e Incendiado varias vezes. No seu es. 
pecto atual foi reconstruído no começo do século XIX. 0 Mostei

ro de Rlla situado num dos recantos das montanhas, que lhe em 
prestou o nome, foi importantíssimo centro de atividade artístl. 
co-cultural do país e, como precioso monumento da arquitetura 
nacional búlgara, ele entesoura numerosos afrescos e ícones dos 
mais apreciados no país.

7 - DETALHE DO INTERIOR DO MOSTEIRO DE RILA em que aparece par

te do pátio e da arcada com seus afrescos-ícones. 0 Mosteiro de 
Rlla, por sua beleza unlca, é visitado hoje por seus conhecedo

res das artes e turistas estrangeiros, cujo numero, atualmente, 
ultrapassa a 3 milhões de pessoas.

FOTOGRAFIAS EM PRETO E BRANCO
/

1/1 - TEMPLO-MONUMENTO "ALEXANDRE NEVSKI" (Alexandre das Neves)
Sofia, capital da Bulgária, é uma das cidades mais antigas 

da Europa. Os vestígios mais remotos mostram que la existiu al
guma povoação na primeira metade do período neolítico ( 4.000
anos antes da nossa era). Na foto, ao fundo, o templo-monumento, 
cujas cupulas são em ouro, e no qual subsolo se encontra a famQ. 
sa cripta que contem uma das mais importantes coleções de íco
nes do mundo.

í- 2 - MUSEU ETNOGRÁFICO, em Plovdiv, ocupando belíssima casa anti. 
ga, expressão do gênio criativo-artístico do povo búlgaro.

Plovdiv, a segunda cidade em importância, na Bulgaria atual, 
surgiu como povoado na época neolítica e continuou na era 
Bronze e do Ferro. Em 3*+2-4l antes da nossa era, a povoação foi 
conquistada por Felipe II, o pai de Alexandre Magno, do que rece. 
beu o nome Felipopole, e foi centro da antiga Trácia.

o

do

8 - "EVANGELHO DE KRUPNIX", guardado no Museu do Mosteiro de Ri.
Ia.

A criatividade do povo búlgaro deixou admiráveis obras pri
mas de artistas anônimos nos séculos passados, quando expressa-

religlo.

/ 3 - ÍCONE - SÃO TODOR 3TRATILAT
Fundado há quase 1.300 anos, (em 681 a.n.e.) o Estado Búlga. 

ro, já na décima centúria, teve o seu século de Ouro da Cultura
aos

vam seus talentos em base, principalmente, de motivos 
sos, exemplo excelente da arte búlgara do século XVI.

Nacional, antecipando-se desta maneira, cronologicamente, 
auges artísticos da maioria dos países europeus. Preslav, capi
tal do país, foi durante o primeiro reinado búlgaro, centro a£. 
tístico-cultural nacional. 0 ícone cerâmico - São Todor Strati- 
lat, da antiga capital búlgara: Preslav, sec. 09-10, é obra de 
realismo e força expressiva surpreendente, que representa 
cume da arte lconográfica búlgara de então.

9-0 MOSTEIRO DE BÁTCHKOVO, que data do século XVI, está situa, 
do nos Rodopes - a montanha onde nasceu e viveu o cantor Tracio 
Orfeu - é conhecido por seus afrescos. A foto mostra parte dos 
que aparecem no refeitório do referido Mosteiro.

/ 10 - TALHA EM MADEIRA (detalhe) do altar da Catedral da cidade 
de Pasardjik na que aparece exuberante ornamentalística vegetal 
onde se entrelaçam elementos laico-religiosos - São Jorge matau
do o Dragão.

^ 11 - GAITA DE FOLE é um dos instrumentos típicos da música fol
clórica búlgara. Agora, nos certames da arte folclórica em que 
se reunem num vale da montanha dezenas de milhares de 
de todas as idades, do país inteiro, onde são frequentes os coq. 
Juntos formados de até 300 gaiteiros.

I 12 - PARTE DE UM CONJUNTO DE DANÇAS E CANÇtJES FOLCLÓRICAS 
que ae pode apreciar a beleza dos trajes típicos da região

o

Q4 - FRAGMENTO DOS AFRESCOS DA IGREJA DE BOYANA,
Dessislava, esposa do nobre búlgaro Kaloyan.

Perto de Sofia se encontra a Igreja de Boyana, 
em 1259. Por seus afrescos valiosos, representa um dos monumen

tos mais importantes do espírito criativo búlgaro. A 
de alguns elementos realistas, alheios aos cânones da arte mo- 
dieval européia, fazem pensar em certa antecipação cronologica 
da renascença italiana.

representando

construída

1intrusão
pessoas

5 - MINIATURA DO EVANGELHO DO TZAR BÚLGARO IVAN ALEXANDRE (13Ç6)
testemunhos

em
1

Numerosos artistas búlgaros deixaram valiosos de
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Sofia. A Bulgaria surpreende com a riqueza de suas danças fol

clóricas cujos ritmos peculiares, em base de tempos quebrados, 
5/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, lV8 que requerem um sentido 
ciai para a rítmica e força física, pelo seu dinamismo.

13 - JOVENS EM TRAJES NACIONAIS característicos da cidade de Kq. 
tel.

A Bulgaria 0 conhecida como produtora de óleo de 
unico no mundo a cultivar a rosa como planta Industrial, a Bul

garia tem na rosa importante matéria prima para as 
cosméticas. A cultura da rosa está concentrada no Vale das 
sas. Nota interessante: para obter um kg de oleo, 
rias 03 toneladas de pétalas de rosas.

20 - RELEVO DA BULGÁRIA
0 relevo variado da Bulgária e a riqueza vegetal determi

nam uma grande beleza paisagística que abrange desde os picos, 
sempre cobertos de neve, até o soleado Mussala, ponto mais alto 
da peninaula balcânica.

/"21 - COMBINADO PETROQUÍMICO, perto da cidade de Burgas.

22 - SALA DE COMANDO na fabrica de fertilizantes nitrógenos pró. 
ximo a Stara-Zagora.

rosas o

espq.
indústrias

Ro-
sao necessa.

Tradicional centro de artesanato búlgaro no passado, Kotel*
e uma das cidades que apresenta especial destaque na tapeçaria 
búlgara - hoje conhecido o tipo de tapete que lhe leva o 
"tapetes de Kotel". Na vida artística búlgara, Kotel é 
conhecida pela sua arquitetura, talha em madeira e 
rias.

//• 14 - CORAL INFANTIL
A arte folclórica búlgara ocupa lugar de destaque na educa, 

çao e vida da Juventude búlgara, que continua as seculares tra

dições de seu povo. 0 Coral Infantil do Comitê para Televisão e 
Radio - premiado em importantes certames nacionais, interpretaa 
do uma canção folclórica e exibindo nos trajes, toques folclórL. 
cos baseados nos lindos bordados nacionais.

,15 - LILI IVANOVA figura maxima da canção popular búlgara, por

tadora de numerosos prêmios internacionais, foi participante no 
Festival Internacional da Canção em 1970, no Rio de Janeiro.

A antiga beleza dos enfeites que adornam os trajes nacio

nais búlgaros (característicos), são utilizados na indumentária 
atual e que, estilísticamente modernizados, dão toque nacional 
Inconfundível.

Qnome:

também

passamana-

V

^23 - COLHEITA DO TRIGO, no complexo industrial de Mikhailovgrad
/ 24 - VINHEDOS, cultivados industrlalmente em Plrgovo, 
de Russe.

25 - SALA DE TRABALHO na fábrica de seml-condutos em Botevgrad.

26 - MINA DE CARVÁO, em Tryanovo.

distrito

27 - MONUMENTO TÍPICO, em Stoletov, homenagem aos russos e búl
garos que libertaram a Bulgária da dominação osmanli, em 1878.

28 - DUPLA BÚLGARA: Mariana Deneva e Peter Koldamov era sua par
ticipação no Festival Internacional de Balé em Varna.

Para os entendidos em Balé, Varna é 0 lugar onde se reali. 
zam importantes festivais, internacionais, que consagram talen
tos no palco mundial. 0 Festival de Balé, em Varna, 
mente, oferece conferências teóricas a respeito desta arte 
apreciado também como valiosa troca de experiência.

29 “ YORDANKA BLAGOEVA, campeã mundial dotendora de Medalha de 
Prata nas Olimpíadas de Munique, categoria Salto em Altura.

30 - VISTA PARCIAL DO CONJUNTO BALNEÁRIO "BEIRA DO SOL".

ÍS

/ 16 - BAIXO-RF.LEVO DE CAVALEIRO, O otalhado numa rocha e conhecido 
como o "Cavaleiro de Madara" (século XI) um monumento da cultu

ra búlgara. r
simultânea.

17 - AS OBRAS DOS MENORES PINTORES BÚLGAROS são exibidas em mu], 
tas exposições no estrangeiro, Inclusive no Brasil.

18 - CONJUNTO "ALBENA" - é um dos mais novos centros turísticos 
na Bulgaria onde as modernas concepções sobre a 
acharam uma feliz solução.

e e

I
/

arquitetura

19 - COLHEITA DAS ROSAS, no Vale das Rosas
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As terras búlgaras, hordaram antigas e ricas tradições cul. 
turais de diferentes povos que as ligaram ao resto do mundo e 
determinaram a fisionomia peculiar da cultura búlgara. La, em 
diferentes épocas, viveram os tráclos, romanos e bizantinos. FÓ 
quase 1.300 anos, 681 antes da nossa era, surgiu o Estado BÚlgq. 
ro da aliança entre tribos eslavas e proto-búlgaras.

Durante essas 13 centúrias, a Bulgária atravessou períodos 
de florescimentos e decadêncins. Sobre sua cidade, arte o cultu. 
ra, ao largo dos séculos, contara numerosos monumentos históri
cos e achados arqueologicos, espalhados em todo o país: 
cros trácios, vestígios de cidades romanas, ruinas da antiga ca. 
pitai e das demais subsequentes, das Igrejas e mosteiros, e dos 
afrescos alí encontrados.

31 - PRAIA, NO MAR NEGRO
0 litoral búlgaro, do Mar Negro, tem lindas praias.

32 - FRAGMENTO DO TETO EM MADEIRA, da casa de Daskalov, Triavna
A cidade de Triavna, que surgiu no século XII, mais tarde 

se afirmou como importante centro de artesanato búlgaro, desta

cando-se a talha em madeira.

x'33 - QUEORGUI KOSTADINOV - Campeão Olímpico na categoria 
51 Kg, em Munique, 1972.

34-0 BAIXO NIKOLAI GUIAUROV, como Borls Godunov, da mesma ópa 
ra. A arte operlstica búlgara é amplamente conhecida, inclusive 
no Brasil, e seus representantes cantam nos palcos os mais fama 
sos no mundo.

até

sepul.

l 40 - ■AREIAS DE ODRO
Nos últimos 15 anos o turismo nacional e internacional te

ve excepcional desenvolvimento. Atualmente mais de 3,Ç milhões 
de turistas estrangeiros visitam a Bulgária, atraidos pela belq. 
za do mar e da montanha, a originalidade e modernidade dos ho

téis, o gostosa cozinha nacional, apreciada nos restaurantes t£ 
picos, os numerosos monumentos históricos e a hospitalidade do 
búlgaro. São conhecidos no mundo inteiro os conjuntos 
rios a beira do Mar Negro: Areias de Curo, Amizade, Beira 
Sol, Albena, Russalka.

35 - VISTA DO BAIRRO "RUPI", em Varna.

36 _ A MONTANHA DE "PIRIN" é um dos lugares prefeldos dos aman

tes da natureza. Um dos encantos de "Pirin" é a mudança de sua 
paisagem nas quatro estações do ano, que renovam, constantemeu. 
te a paz da velha montanha. balneá-

do37-0 PINTOR VLADIKIR DIMITROV, 0 MESTRE, - 1882/1960 - é 
cantor do campo búlgaro.

o

^•1 - PALACIO DA CULTURA E DOS ESPORTES, era Varna, local da rea

lização do XV Congresso Mundial de Filosofia, X Congresso Kua 
dial Olímpico onde compareceram representantes de todo o mundo, 
inclusive de brasileiros.

Varna, cidade a Beira do Mar Negro, conhecido centro de lm. 
portantes promoções científicas e cultu. s de caráter interna

cional.

. 38 - MARIA GUIOOVA, trlcampeã mundial de ginástica moderna e ca. 
pltã da equipe búlgara.

A Bulgária vem realizando grandes sucessos no desporte 
atualmente está entre os melhores do mundo, nas várias modalida. 
des: halterofilismo, luta livre, olímpica, ginástica feminina, 
rítmica, volibol, atletismo feminino, etc., possuindo 
campeões e recordistas olímpicos europeus e mundiais. Pela quac.

seleção búlgara participará nas finais de

e

O cmuitos

ta vez consecutiva, 
campeonato mundial de futebol. Nos últimos jogos olímpicos

42 - DETALHE DAS RUINAS DA ANTIGA CAPITAL
Velico-Tirnovo foi a capital do Segundo Reinado 

que existiu durante a Idade Media.
em Búlgaro

Munique, a Bulgária ocupou 0 oitavo lugar pelas medalhas • con
quistadas, deixando para trás muitos países de grande tradição 
e prestígio esportivo. 43 - RECEBENDO INSTRUÇCES PELO RÁDIO, sobre o trabalho a ser dg_ 

senvolvido.

44 - COLHEITA DO ALGODÍO, no distrito de Haskovo.
39 - LAGE DE PEDRA COM IMAGEM DE LE7.0, datada de 09-10 A.D., en. 
contrada na cidade de Stara-7.agora.
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4$ - SALA DO CENTRO DE CALCDLADORES, junto ao Comitê Estatal de 
Planejamento.

46 - ALUNOS DA ESCOLA MÉDIA POLITÉCNICA "LIUBEN KARAVELOV", 
aula de Francês.

47 - EXAME DE CONTROLE, DE UMA CRIANÇA.

48 - EXAME DE DOENTE, no gabinete funcional do Hospital 
Maleeva-Jivkova".

49 - TRATAMENTO DE PACIENTE, no Hospital Oncológlco, em Sofia.

I 50 - LABORATÓRIO do Instituto de Pesquisas e Projetos da Indus
tria Eletrotécnica Junto à fábrica "Vassll Koralov".

em

"Dra.
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