
 

 

06.01.2015 г. - Катедрален храм  

„Успение Богородично”, Кюстендил  

11:00 часа 

Литийно шествие и водосвет за Йордановден  

Организира – Архиерейско наместничество, 

Кюстендил 

 

08.01.2015 г. - НЧ „Просвета 1922”,  

с. Слокощица – 15:00 часа 

Пресъздаване на обичая Бабин ден 

Организира - НЧ „Просвета 1922”, 

 с. Слокощица 

 

08.01.2015 г. –  Фоайе на Общински 

драматичен театър - 18:00 часа 

Изложба "Между другото II" на 

Катя Кръстева-Хаджийска 

  Организира – Общински драматичен театър, 

Кюстендил 

 

08.01.2015 г. - НЧ „Братство 1869”-18:00 часа 

Отбелязване на 102-годишнината от 

рождението на Стефан Сърчаджиев  

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

14.01.2015 г. - НЧ „Славчо Темкин 1911”, 

 с. Драговищица – 13:00 часа 

„Сурва, весела година”  

Гостува сурвакарска група от   

НЧ „Зора 1948”, с. Ябълково  

Организират - НЧ „Славчо Темкин 1911”,  

с. Драговищица и НЧ „Зора 1948”,  

с. Ябълково  

 

 

15.01.2015 г. - НЧ „Братство 1869”  

11:00 часа 

Представление на театър „Авансцена” 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

21.01.2015 г. - НЧ „Искра 1935”,  

с. Нови Чифлик - 11:00 часа 

Пресъздаване на обичая Бабин ден 

Организира – НЧ „Искра 1935”, 

 с. Нови Чифлик 

 

23.01.2015 г. - НЧ „Братство 1869” 

18:00 часа 

Тържествено отбелязване на 163-годишнината 

от рождението на Ефрем Каранов – просветен 

деятел, фолклорист и етнограф 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

27.01.2015 г. – Възрожденско училище 

18:00 часа 

„Звуци от тишината” 

Интерактивно представяне на новата книга на 

 Мартин Иванов  

Организира - Регионална библиотека  

„Ем. Попдимитров” 

 

27.01.2015 г. - НЧ „Братство 1869” 

11:00 часа 

Фестивал на Художествената самодейност 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
 

 

 

 

28.01.2015 г. – НЧ „Искра 1975”, 

 гр. Кюстендил -18:00 часа 

Представяне книгата „Тайнство и вдъхновение” 

на Краси Желязков 

Организира - НЧ „Искра 1975”, гр. Кюстендил 

 

29.01.2015 г.  

 Площад „Велбъжд” - 11:00 часа 

Празнично шествие от площад „Велбъжд” до 

паметника на Ильо Войвода, посветено 

на 137 години от Освобождението на 

 гр. Кюстендил  
 

 Къща-музей „Ильо Войвода” 

Безплатно посещение на експозицията  

 „Национално-освободителните  борби на 

населението от Кюстендилския край”  

Организират – Община Кюстендил, 

Регионален исторически музей 

 

30.01.2015 г. - НЧ „Братство 1869”-18:00часа 

Тържествен концерт по случай 137 год. от 

Освобождението на гр. Кюстендил 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

31.01.2015 г. – Фоайе на Общински 

драматичен театър - 18:30 часа 

„СЛЪНЦЕ НА ХОРИЗОНТА” - годишна 

изложба на школа „Новите майстори” 

Организира - Сдружение „Партньори – 

Кюстендил” 

 

 

https://www.facebook.com/events/1586514538246204/
https://www.facebook.com/katia.hadjiiska?fref=photo


 

ХГ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА” 

 

 Постоянна 

експозиция с творби 

на Вл. Димитров – 

Майстора 

 

 

 

 „Реставрация на 

паметта”- 

гостуваща 

изложба  

на СГХГ 
 

 

 Представителна коледна изложба на     

кюстендилските художници 
 
 
 
 
 
 
 

 

 14.01.2015 г. - СБХ,  ул. „Шипка” 6, 

София -18:00 часа 

Юбилейна изложба по случай  

110-годишнината от рождението на 

художника Стоян Венев 

Организират – СБХ-София, 

 Община Кюстендил,  

ХГ „Вл. Димитров – Майстора”-Кюстендил 
 

 

1 януари 
 Св. Василий Велики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По цялата земя се разнесе твоето учение,  
защото прие словото, с което боголепно си 

поучавал:  
естеството на съществуващото си изяснил и 

човешките обичаи си украсил,  
царствено свещенство, преподобни отче, моли 

Христа Бога да се спасят нашите души.

 
Информация за кино и театър 

www.kino-kn.eu 

www.theatrekyustendil.com 
GSM: 0885 885 480 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 

гр. Кюстендил 
тел: 078/ 55-00 -35 e-mail: cultura_кn@abv.bg 

www.kultura-kn.info 

 

 

Културен календар 
януари 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

Община Кюстендил 

   Отдел „Култура и духовно развитие” 

 

 

http://www.theatrekyustendil.com/
mailto:cultura_кn@abv.bg

