
 

 

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

КЮСТЕНДИЛ 

 

 

 Постоянна експозиция с 

творби на ВЛАДИМИР 

ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА 

 

 

 

 МАРГАРИТ ЦАНЕВ 

МАРГО /1944 - 1969/  

Изложба с 

репродуцирани творби 

на художника в недостроената част на галерията 

 

 

 „Реставрация на 

паметта”  гостуваща 

изложба на СГХГ.  

      

 

 

 Изложба-живопис 

„Преди да остане само 

пясъкът…” на 

художничката  

Нели Тодорова от 

гр. Поморие 

 

 Изложба с творби на кюстендилски  

художници от фонда на  

ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 

 
 

19 ОКТОМВРИ 

Преп. Йоан Рилски  чудотворец  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О пречестний Иване, изпълнен с  

благодатта на Светия Дух,  

обиталище на Бога Отца и на Спасителя,  

който стоиш пред Царя на всичко и се наслаждаваш в 

светлината на единосъщната Троица,  

като херувим пееш заедно с ангелите трисветат 

а песен и имаш голямо дързновение -  

моли се на всемилостивия Господ да спаси твоите 

сродници, еднородния твой български народ, и да му 

покори всички врагове! 

 

Отдел „Култура и духовно развитие” 
гр.Кюстендил тел: 078 / 55 00 35; 55 00 37 

e-mail:cultura_кn@abv.bg 
www.kultura-kn.info 

 

 

 

 

Културен календар 

октомври 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.637439383005749.1073741849.375596102523413&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.637439383005749.1073741849.375596102523413&type=1


 

 

01-03.10.2014 г.  – Общински драматичен 

театър 

10.00 и 11.00 часа 

„Тебеширена приказка”  - куклено представление 

Организира - Общински драматичен театър, 

Кюстендил 

 

01.10.2014 г. – Площад „Велбъжд”, Арката  

 17.30 часа 

Празничен концерт по случай  

Международния ден на пенсионера 

Организират – Община Кюстендил,  Общински 

съвет на съюза на пенсионерите, Кюстендил, 

 НЧ „Братство 1869” 

 

01.10.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

18.00 часа 

Концерт по случай Международния ден на 

музиката 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

03.10.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

18.00 часа 

Танцова фиеста  по повод седмицата  

на движението 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

02-03.10.2014 г.  – Общински драматичен 

театър 

19.00 часа 

„Ах, каква безумна нощ” 

Организира – Общински драматичен театър, 

Кюстендил 

 

 

10 – 11 октомври 2014  

Международен детски музикален фестивал 

„Златни ябълки” 
 

10.10.2014 г. - НЧ „Братство 1869” 

18.00 часа -  Откриване на конкурса 
 

11.10.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

11.00 часа  - Конкурсна програма 

18.00 часа  - Гала концерт на лауреатите 

Организират – Фондация „Златни ябълки”,  

Община Кюстендил 
 

11.10.2014 г. - НЧ „Вл. Димитров-Майстора 

1919” с. Шишковци - 17.00 часа 

Тържествен концерт по случай 95 години от 

създаването на читалището 

Организира - НЧ „Вл. Димитров-Майстора 1919”  

с. Шишковци 

 

15.10.2014 г.- ХГ  „Вл. Димитров - Майстора“  

19.00 часа 

„Феноменът” – Концерт на Теодосий Спасов и 

камерен оркестър „Орфей” 

Организира – Музикално сдружение 

 „Марин Големинов” 

 

15.10.2014 г. – Общински драматичен театър 

19.00 часа 

„Ах, каква безумна нощ” 

Организира – Общински драматичен театър 
 

18-19 октомври 2014г.  

Четвърти национален танцов фестивал  

„Танцова феерия под Хисарлъка” 

 

 

18.10.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

11.00 часа – Откриване на конкурса 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

 

 

28.10.2014 г. - НЧ „Братство 1869” – 11.00 часа 
Представление на театър „Авансцена” 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
30.10.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

14.00 часа 

Беседа от проф.Нина Атанасова 

„ИЕМПАМ-БАН-перспективи и ползи 

за обществото и държавата” 

Организират – НЧ „Братство 1869”, 

 Географско дружество-Кюстендил 
 

31 октомври 2014 г.  

Честване на Яков Крайков - първият 

български печатар 

11.00 часа  - Църква „Св. Георги“ 

Откриване на изложба от старопечатни книги от 

сбирката на РИМ – Кюстендил 

17.30 часа - ХГ  „Вл. Димитров - Майстора“  

 Постерна изложба „Гутенберг и  

славянският свят“ 

 Доц. дфн. Вася Велинова представя 

двуезичното фототипно издание на Яков Крайков 

от проф. д.изк.н. Аксиния Джурова 

 Изданията на Яков Крайков в българските 

книгохранилища – лекция на  

д-р Мария Полимирова 
 

Организират – Община Кюстендил,  

 ХГ „Вл. Димитров - Майстора“, РИМ– 

Кюстендил, Фондация „Елена и Иван Дуйчеви”, 

Център за славяно-византийски проучвания  

„Проф. Иван Дуйчев“ – София 

 
31.10.2014г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

Тържествен концерт, посветен на Деня на  

народните будители 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 


