
 
 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 

 Археологическа и нумизматична експозиция  

в зала „Асклепий” 

 Музеен кът за деца и любопитни възрастни  

 Eтнографска изложба в зала „Стримон” 
„Багри от долините на Струма и Места” 

 
 

КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 

 Експозиция, посветена на Димитър Пешев и 

спасяването на българските евреи през 

Втората световна война 

 „ Хераклея Синтика – история на проучванията”  
Гостуваща изложба на Исторически музей – Петрич 

 

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ „АХМЕД БЕЙ” 

„Пътят: време без граници” – спасителни 

археологически проучвания по трасето на 
автомагистрала „Струма” Лот 2 

 

 

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 XIX и началото на XX век” 

 Етнографска изложба „Домашни реликви от 

сръчните ръце на българката” 
 

 

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ” 

„Храмови иконописания от Пернишко”  

Изложба на Регионален исторически музей  – Перник  

 

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА” 

 Постоянна експозиция с творби на 

Владимир Димитров – Майстора 

 Постоянна експозиция с творби на 

Николай Дюлгеров 

 Изложба живопис на Богомил Благоев 
 

 

 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие”, 

 гр. Кюстендил 

тел: 078/ 55-00 -35, 078/ 55-00 -37 

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

 

18.05.2019 г.   

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ 
 

 
 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

10:00 – 19:00 часа 

Игра с награди „Отключи историята на своя 

 град IХ” с посещение на музейни експозиции и 

забележителности на Кюстендил 

 

14:00  – 17:00 часа 

Истории от глина – изработване на глинени съдове 

с грънчарско колело 
 

 

17:30 часа 

Къща музей „Димитър Пешев“ 

„Хераклея Синтика – история на проучванията“ 

Гостуваща изложба на ИМ – Петрич  
 

19:30 часа 

Теглене на томболата от играта „Отключи 

историята на своя град IХ”  
 

20:00 часа 

Празничен концерт 
 

21:00 часа 

Огнено шоу в двора на музея 

Гостува Театър на огъня и сенките 
 

 

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

18:00 - 19:00 часа 

Концерт на Национално музикално училище 

„Любомир Пипков”- София в пространството пред 

галерията 
 

19:00 часа 

Изложба на Антония Дуенде 
 

20:00 часа 

Джаз концерт на  Димитър Горчаков - пиано

 
Всички музеи са с безплатен вход на 

18 май 2019 г. и удължено работно време 

 

Културен календар 

май 2019 г. 

24 май 

Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Община Кюстендил 

Отдел  „Култура и духовно развитие” 
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03.05.2019 г. – Общински драматичен театър  

19:00 часа 

„Оскарите в музиката” 

Концерт – спектакъл с участието на 

Милица Гладнишка, Филип Аврамов 

 и оркестъра на Държавна опера – Бургас 
 

07.05.2019 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

 19:00 часа 

Майски музикални дни 2019 

Концерт на Софийски камерен  

хор „Васил Арнаудов” 
 

07-09.05.2019 г. – Общински драматичен 

театър 

„Умник Гюро” - куклен спектакъл 

Гостува Държавен куклен театър Търговище 
 

09.05.2019 г. – Площад „Велбъжд”  

11:00 часа 

Отбелязване на 74 години от победата над 

хитлеристка Германия 

и 34 години от Деня на Европа 
 

11.05.2019 г. – Възрожденско училище 

11:00 часа 

Отбелязване на 100 години от основаването на 

Македонско братство „Св. св. Кирил и 

Методий” 
 

14.05.2019 г. – Общински драматичен театър  

19:00 часа 

„Аз обичам, ти обичаш, тя обича” 

Постановка на Малък градски театър  

„Зад канала” 
 

 

 

 

15.05.2019 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

19:00 часа 

Майски музикални дни 2019 

„OPERA VIVA” 

Проф. Павел Герджиков представя млада 

генерация оперни певци на България от НМА 

Посвещава се на 120-годишнината от  

рождението на големия български  

композитор Панчо Владигеров 
 

16-17.05.2019 г. – Регионален исторически 

музей, Музеен детски кът при зала  

„Асклепий”  - 14:00 - 18:00 часа 

Музейна работилница за деца: 

Букви и старопечатни техники 
 

17.05.2019 г.  - Пространството пред 

Общински драматичен театър  

17:30 часа 

Детски празник на талантите 

 „Да докоснеш дъгата” 
 

17.05.2019 г.- Къща-музей „Емфиеджиева 

къща“- 18:00 часа 

Изложба „Домашни реликви от сръчните 

 ръце на българката“ 

 

18.05.2019 г.  

Европейска нощ на музеите  
 

20.05.2019 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

 19:00 часа 

Майски музикални дни 2019 

Концерт на струнен квартет „ФРОШ” 

носител на наградата „Златен квартет” на името 

на акад. Марин Големинов за 2018 г. 

 

 

 

24.05.2019 г. – Площад „Велбъжд”  

 11:00 часа 

Честване Деня  на българската просвета 

и култура и на славянската писменост 

 Организира – Община Кюстендил 

 

24.05.2019 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 12:00 часа 

Юбилейна изложба на Елица Тодорова  

 

27.05.2019 г. -  НЧ „Братство1869” 

 18:00 часа 

Концерт на детската музикална школа  

към  НЧ „Братство 1869” 

 

27.05.2019 г. -  НЧ „Братство1869” 

19:00 часа 

Концерт на смесен хор „Братство” 

 

29.05.2019 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

19:00 часа 

Майски музикални дни 2019 

Класически концерт  

Зорница Иларионова - цигулка  

Ваня Пешева - пиано 

 

31.05.2019 г. - Общински драматичен театър 

Фоайе - 18:00 часа 

Фото изложба на Яна Андреева 
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