
 

 

131 години от рождението на  

Владимир Димитров-Майстора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ФЕВРУАРИ 

 

 

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА”, Кюстендил 
 

 12.00 часа - Поднасяне цветя пред паметника на 

Владимир Димитров – Майстора 
 

 12.30 часа  - Връчване на национална награда за 

живопис  „Владимир Димитров – Майстора” 
 

 

 13.30 часа - Посещение на с. Шишковци:  

къща -музей „Вл. Димитров -Майстора” и 

гроба на твореца 
 

 

 Съвместната изложба на ХГ „Вл.Димитров – 

Майстора” и Национален музей на българското 

изобразително изкуство: “Майстора, Цветето и 

Вселената”, продължава до 1 март 2013г. 
 

 
10 Февруари 

 

Св. свещеномъченик  

Харалампий Чудотворец 

 

 
 

С благодатта на свещенството добродействал, 

славни, сияйно си украсил Църквата с 

 божественото страдение,  

което, възрадван, доблестно за Христа си приел:  

Харалампие честни, светилниче всемирни, осиял 

краищата на света като непобедим. 

 
 

 

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 
февруари 2013г. 

 

140 години от обесването на 

Васил Левски 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 

  



 

01.02.2013 г. - НЧ „Христо Ботев” 

с. Горановци  - 12.00 часа 

Конкурс за най-хубаво бяло и червено вино 

Организира - НЧ „Христо Ботев”, с. Горановци 

 

02.02.2013 г. - НЧ „Пробуда 1928” 

с. Жабокрът  - 13.00 часа 

Традиционно отбелязване на празника 

„Петльовден” 

Организира - НЧ „Пробуда 1928”, с. Жабокрът 

 

05.02.2013 г. - НЧ „Братство 1869” – 18.30 часа 

„Дуенде” - спектакъл с участието на 

Татяна Лолова 

Организира - НЧ „Братство 1869” 
 

06.02.2013 г. – Общински драматичен театър   

19.00 часа 

Премиера на постановката 

„Апокалипсис кога?” 

Организира - Общински драматичен театър 

 

08.02.2013 г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

Концерт на ВФ „Неразделни” 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

08.02.2013 г. – Общински драматичен театър   

19.00 часа 

„Апокалипсис кога?” 

Организира - Общински драматичен театър 

 

11.02.2013 г. – Общински драматичен театър 

9.45 часа, 10.45 часа и 13.30 часа 

„Аладин и вълшебната лампа” 

куклена постановка 

Организира - Общински драматичен театър 

 

 

14.02.2013 г. – НЧ „Пробуда 1961” - 11.00 часа 

“Трифон Зарезан”  

 конкурс за най-добро домашно вино 

Организира - НЧ „Пробуда 1961”, гр. Кюстендил 

 

14.02.2013 г. –  Регионален исторически музей 

/конферентна зала/,  17.00 часа 

Представяне сборника  

„ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ” 

Изследвания в чест на Иля Прокопов от 

приятелите и учениците му, по случай  

неговата 60-годишнина  

Организира - Регионален исторически музей 

 

14.02.2013 г. - НЧ „Братство 1869” – 19.00 часа 

Концерт - дискотека по случай Деня на влюбените 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

15.02.2013 г. – Регионален исторически музей 

12.00 часа 

 Откриване на Детски музеен кът 

Организират - Регионален исторически музей – 

Кюстендил, Нов български университет, 

Фондация „Америка за България” 

 

19.02.2013 г. – Паметника на Васил Левски 

11.00 часа 

Отбелязване 140 г. от обесването на Васил Левски 

Организира - Община Кюстендил 

 

19.02.2013 г. – с. Соволяно - 12.30 часа 

Паметна плоча на Васил Левски 

Отбелязване 140 г. от обесването на Васил Левски 

Организира - НЧ „Светлина 1871”, с. Соволяно 

 

 

 

 

22.02.2013 г. - НЧ „Братство 1869” 

11.00 часа 

Откриване изложба на класа по рисуване 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

22.02.2013 г. - НЧ „Братство 1869”  

18.00 часа 

Самостоятелен концерт на смесен хор „Братство” 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

24.02.2013 г. - НЧ „Братство 1869”  

 11.00 часа 

Отбелязване на 120 години от рождението на  

Крум Кюлявков 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

28.02.2013 г. - Възрожденско училище 

17.30 часа 

Представяне книгите „Просяци”  

на Мая Вапцарова 

и  „Докосване до сътворението” 

 на Мая Вапцарова и Евгени Коевски 

Организира - Община Кюстендил 
 

 

 

 

 

Общински драматичен театър 

 

 „Пинокио” – куклена постановка 

 

 

19.02.2013 г. - 10.00 часа 

20.02.2013 г. – 10.00 часа и 15.00 часа 

21.02.2013 г. – 10.00 часа 

22.02.2013 г. - 10.00 часа, 11.15 часа и 16.00 часа 

 

Гостува Държавен куклен театър - Търговище 
 


