
 

 

 

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА 2015 
 

26 ЮНИ 
 

Градинката пред Община Кюстендил 
 

17:00  ч.        ● Фолклорен празник „Черешчица  
                           род родила” 
 
                       ● Демонстрации на стари занаяти 
                          от Краището 

 
27 ЮНИ 

 

 Градинката пред Община Кюстендил 
 

10:00 ч.          ● Изложба-базар на череши и 
                           черешови произведения 

 
 

                        ● Изложение на занаятчии и  
                            производители 
 
11:00 ч.          ● Официално откриване на  
                           Празника на черешата 2015 
 
11:30 ч.          ● Фолклорен празник  
                           „Черешчица род родила”  
 
13:30 ч.          ● Представяне перспективни  
                           сортове череши за страната и  
                           района от Института  по 
                           земеделие-Кюстендил 
 
14:00 ч.          ● Конкурс за най-едра череша,  
                           най-атрактивно вешало,  
                           най-красив черешов щанд 
 

Площад „Велбъжд” 

20:30 ч.         ● Заключителен концерт  с участието  
                          на румънската изпълнителка Инна            

 
Организират – Община Кюстендил,   
Институт по земеделие-Кюстендил 

 

 
 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 

 Археологическа и нумизматична експозиция в 
зала „Асклепий” 

 Нови дарения от Румен Манов 
 Музеен кът за деца и любопитни възрастни 

 Етнографска изложба „Из Кюстендилската 
чаршия” в зала „Стримон” 

 
КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 
 Експозиция, посветена на Димитър Пешев и 

спасяването на българските евреи през Втората 
световна война 

 Изложба „Ромите в Кюстендилския край – 
история, бит и култура” 

 
ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ  

„АХМЕД БЕЙ” 
Етнографска изложба от дарение на Христина и Мила 

Милчеви „Откровеност в багри и форми“ 
 

КЪЩА МУЗЕЙ „ИЛЬО ВОЙВОДА” 
“Национално-освободителните борби на населението от 

Кюстендилския край” 
 

ЕМФИЕДЖИЕВА КЪЩА 
“Градски бит и култура на населението в Кюстендил от 

края на 19 и началото на 20 век” 
 

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ” 
„Печатната книга – пазител на българската духовност” 

 
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

 Петър Рамаданов – юбилейна изложба по случай 
120 г. от рождението на художника 

 „ТОЧКА” – изложба съвременно изкуство на 
секция  „Текстил” към СБХ  

 Постоянна експозиция с творби на 
Владимир Димитров – Майстора 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие”гр. Кюстендил 

тел: 078/ 55-00 -35 e-mail: cultura_кn@abv.bg, www.kultura-kn.info 
 

 

 

Културен календар 
юни 2015 г. 

 
 

 
 
 
 
 

Община Кюстендил 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 

  

  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

01.06.2015 г. – Детски празник, посветен на   
Деня на детето 

 16:30 часа – Фоайе на Общински драматичен 
театър 

„50 слънца-безброй деца” 
Изложба на децата от ателие по изкуства в  

ОДЗ „Слънце” 
 

Площадката пред Общински драматичен театър 

 17:00 часа  -  Тържествено връчване на наградите 
„Кюстендил - това е моят град” 

 17:30 часа – Песни, танци, фокуси  
и арт-работилници 

 18:30 часа - Състезание с радиоуправляеми коли 
 

 

 19:00 часа -  Общински драматичен театър  
 „Принцът” – пиеса на Станислава Ризова 

 
02.06.2015 г. – с. Горановци 

Паметника на  40-те  загинали горановци от 
трите войни – 9:30 часа 

Отбелязване Деня  на Ботев и загиналите за 
свободата на България 

 
02.06.2015 г.  -  Площад „Велбъжд”, Арката 

12:00 часа    
Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 
Едновременно поднасяне цветя на паметниците на 

загиналите за свободата на България 
 

03.06.2015 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
17:30 часа 

Изложба живопис на Кирил Иванов 
 

 

 
 

04.06.2015 г. – Възрожденско училище-18:00 часа 
Концерт на Светлин Христов - пиано  и 

Велян Ванков - виола 
 

05.06.2015 г.  -  Площад „Велбъжд”, Арката 
20:00 часа    

Рок концерт  на Voodoo Healers (Солун) 
 

09.06.2015 г. - Общински драматичен театър  
19:00 часа 

„Изстрел в Сентръл парк” – постановка на 
Общински драматичен театър, Кюстендил 

 
10.06.2015 г. - Общински драматичен театър  

19:00 часа 
Концерт на трио „Тенорите” 

 
11-13.06.2015 г. – Регионален исторически музей 

14:00 – 18:30 часа 
Музейна работилница за деца:  

плетене на кошници 
 

11.06.2015 г. - Общински драматичен театър  
19:00 часа 

„Изстрел в Сентръл парк” – постановка на 
Общински драматичен театър, Кюстендил 

 
12-26.06.2015 г. – с. Шишковци 

Пленер на студенти от Националната  
художествена академия, София  

 
 13.06.2015 г.  -  Площад „Велбъжд”, Арката 

10:00 часа    
Общински преглед за участие в ХІ Национален 

събор на българското народно творчество в 
Копривщица 2015 

 
 

17.06.2015 г. – Възрожденско училище 
13:00 часа 

Научна конференция на тема: „Трима бележити 
българи - Владимир Караманов, Емануил 

Попдимитров и Ефрем Каранфилов” 
 
 

20.06.2015 г. - Общински драматичен театър  
19:00 часа 

Годишен концерт на сдружение „Вдъхновени”, 
посветен на 15 години от смъртта на 

 Никола Вучков  
 

23.06.2015 г. – НЧ „Братство1869”- 11:00 часа 
Откриване на фотоизложба, посветена на  

историята на НЧ „Братство 1869” 
 

24.06.2015 г. – Обединен детски комплекс 
 9:30 часа  

Посрещане на народния празник Еньовден в 
местността „Иглика” - Осоговска планина 

 
25.06.2015 г. – Паметника на Димитър Пешев 

11:00 часа  
121 години от рождението на  Димитър Пешев 

Поднасяне на венци и цветя 
 

25.06.2015 г. - Общински драматичен театър  
19:00 часа 

„Безумна нощ” -  постановка на  
Драматично-куклен театър – Хасково 

 
26.06.2015 г.  - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

18:30 часа  
Изложба с творби на студентите от  

НХА, участници в Пленера в с. Шишковци 


