
 
 

 

ЕКСПОЗИЦИИ НА 
ХУДОЖЕСТВЕНА    ГАЛЕРИЯ   

“ВЛАДИМИР   ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА” 

 
 
 

Постоянна експозиция 
“Майстора”-живопис 
      
 

 

        
 ”Юбиляри”  
Б.Елисеев, 
Н.Дюлгеров,Н.Мирчев 

 
“Будители” 
традиционна 
изложба -творби 
от фонда на 
галерията 

 
Георги Славков 

живопис, 
графика, 

скулптура 
 

 

11 НОЕМВРИ 

Св. великомъченик  Мина  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Христос, нашият Бог, те грабна от 
привременното войнство  

и в нетленното на небесното те показа 
общник, страстотръпче Мино,  

който и на мъчениците си нетленен венец. 

 
 
 

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 

ноември 2011г. 
 
 
 

1 ноември 
Ден  на народните будители  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 

 

 
 



 
 

01.11.2011г. – Читалище „Братство 1869”  
 18.00 часа 

Концерт, посветен на Деня на народните будители 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 
02.11.2011г. – Читалище „Братство 1869”  

 10.00 часа 
Представление на театър „Авансцена” 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 
 

02.11.2011г. – НЧ „Светлина 1971”, с. Соволяно 

11.00 часа 

Отбелязване Деня на народните будители 

Организира - НЧ „Светлина 1971”, с. Соволяно 

 
 

08.11.2011 г. - Читалище „Братство 1869”  
18.00 часа 

Пети фестивал  "Изкуството на Барока" 

"Дуо в галантен стил" 

Организира – Община Кюстендил, 

сдружение Luxuria Europae, 

Читалище „Братство 1869” 
 
 

09.11.2011 г.  - Общински драматичен театър 
19.00часа 

 „Зорба Гъркът” - балет 

 Гостува Националната опера и балет 

Организира - Общински драматичен театър 
 
 

 

1 НОЕМВРИ 

ДЕН  НА  НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

       

Слънцето е спряло поглед вам 

на вас, народните будители, 

горете с яркия си плам 

и събуждайте от огън душите ни. 

 

Че нощ дълбока е настъпила 

и тъмно е във нашите сърца, 

разгорете пламъка в душите ни 

и ни дарете светлина! 

 

Будители, учители, 

бъдете с нас сега. 

Запалете в мрака огъня 

дарете светлина! 
 

Че искриците на първото Възраждане 

блеснаха във нашата страна, 

затова със гордост нека казваме,  

че има БЪЛГАРИ в света. 
 

И нека горе са главите ни, 

щом чуем българския химн, 

и нека вярата в душите ни 

гори със плам неукротим! 

/Атанас Борисов/ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

12.11.2011 г. - Читалище „Братство 1869”  
16.00 часа 

Концерт на американската група 

"Mountain Quickstep" 

Традиционна фолклорна музика от САЩ 

Организира – Посолство на САЩ в България, 

Община Кюстендил, Читалище „Братство 1869” 
 

 

 

14.11.2011 г.  - Общински драматичен театър 

19.00часа 

„Големанов”  постановка на театър „Мелпомена”  

Организира - Общински драматичен театър 
 

 

 

17.11.2011 г. - Читалище „Братство 1869”  

18.00 часа 

Поетичен рецитал по стихове на П. Славейков 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 

 

25.11.2011 г. - Читалище „Братство 1869”  

18.00 часа 

Концерт на китарен оркестър "Кюстендил" 

Организира - Читалище „Братство 1869” 

 
Детски отдел  

на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” 

Ноември – месец на НУ „ Св. Климент Охридски” 
 


	Детски отдел
	на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров”

