
 

 

 

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА 2011 
 

17 ЮНИ 2011  

 

 Градинката пред Община Кюстендил 
 

16.00 ч. - Фолклорен празник „Черешчица 

род родила” 

Изложба-базар на череши и черешови 

произведения 

Изложение на занаятчии и производители 

 

 

17.30 ч. - Официално откриване на празника на 

Черешата 

 

17.40 ч. - Фолклорен празник „Черешчица род 

родила /продължение/ 
 

18 ЮНИ 2011 

11.30 ч. - Градинката пред Община Кюстендил 

Представяне перспективни сортове череши за 

страната и района - Институт по земеделие 

Кюстендил 
 

12.00 ч. - Градинката пред Община Кюстендил 

Конкурс за най-едра череша, най-атрактивно 

вешало, най-красив черешов щанд 

 

13.00 ч. - Градинката пред Община Кюстендил 

Кулинарен фестивал 

„Пъстра трапеза на гости на моя град” 

 

20.00 ч. - Площад „Велбъжд” 

Фолклорен празник „Черешчица род родила” 

 

Обявяване на резултатите от конкурсите и 

награждаване на участниците 

 

 

Премиера на филма „Древният град Кюстендил” 
 

Празничен концерт със специалното участие на 

победителката в Евровизия - украинската 

изпълнителка Руслана 
 

 

24 ЮНИ 

Св. Йоан Кръстител и  Предтеча Господен 

ЕНЬОВДЕН 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Споменът за праведника е с похвали,  
а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на 

Господа,  
защото наистина ти се показа най-честит от 

пророците,  
понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания,  
затова, като пострада с радост за истината, благовести 

на тези, които бяха в ада,  
явилия се в плът Бог, Който взема върху си греховете на 

света и ни дава велика милост.. 

 
Информация за кино и театър 
www.kino.theatrekyustendil.com 

www.theatrekyustendil.com 
GSM: 0885 885 480 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 

гр. Кюстендил 
тел: 078/ 55-00 -35 e-mail: cultura_кn@abv.bg 

www.kultura-kn.com 
 

 

 

Културен календар 

юни 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Община Кюстендил 

Отдел  „Култура и духовно развитие” 

  

 
 

http://www.kino.theatrekyustendil.com/
http://www.theatrekyustendil.com/
mailto:cultura_кn@abv.bg
http://www.kultura-kn.com/


 

 

 

 

01 .06.2011г. – Международен ден на детето  

 11.00 часа – Общински градски плаж 

Детски празник на плажа 

 12.30 часа – Обединен детски комплекс 

Награждаване на победителите от Общинския конкурс 

за детско творчество "Кюстендил - това е моят град" 

 16.30 часа – Площад „Велбъжд” 

Лекоатлетическа щафета за ученици 

 17.30 часа  – Площад „Велбъжд” - Арката 

 Празничен концерт, посветен на Деня на детето 1 юни 

Организира – Община Кюстендил   

и Обединен детски комплекс 

 

 

01 .06.2011г. – Читалище „Братство1869”- 18.00 часа 

Гала - концерт на участниците в Третата 

международна камерна музикална академия 

Организира – Читалище „Братство1869” 

 

02.06.2011г.  -  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 

Организира – Община Кюстендил   

 

08.06.2011 - ХГ „Вл. Димитров -Майстора” 

18.00 часа 

Изложба - живопис на Живка Въгленова 

Организира - ХГ „Вл. Димитров – Майстора”    

 

08.06.2011г. -Читалище „Братство1869”- 18.00 часа 

 Юбилеен концерт на Вокална формация "Неразделни" 

Организира – Читалище „Братство1869” 

 

09.06.2011 г. - Читалище „Братство1869”- 18.00 часа 

Клавирен концерт "Кирил и Приятели" с преподавател 

Красимира Матуска 

Организира – Читалище „Братство1869” 

 

10.06. 2011 г.-Читалище "Пробуда 1961" - 18.00 часа 

 Годишна продукция на Детска музикална школа към 

читалище "Пробуда 1961" 

Организира – Читалище "Пробуда 1961" 

 

16.06. 2011 г. – Регионална библиотека  - 10.00 часа  

Регионална краеведска среща „Краеведската 

библиография – традиционни и иновативни практики”.  

 Представяне на био-библиографски указател  за 

Екатерина Йосифова. 

Организира – Регионална библиотека 

 „Ем. Попдимитров”   

 

16.06. 2011 г.  - Отдел „Изкуство” на Регионална 

библиотека - 18.00 часа 

„Чуйте моето пиано” - концерт на възпитаниците на 

Красимира Матуска  

 Организира – Регионална библиотека   

„Ем. Попдимитров”   

17.06.2011 г. - Читалище „Братство1869”- 18.00 часа 

Откриване изложба на Катя Стоименова 

Организира – Читалище „Братство1869” 

 

22.06.2011 г. - Читалище „Братство1869”- 18.00 часа 

Клавирен концерт по музиката на ХХ век 

Организира – Читалище „Братство1869” 
 

23 – 24. 06. 2011 г. - Конферентна зала на РИМ, 

Кюстендил  

Конференция на тема "Книжовни и духовни традиции 

на град Кюстендил", съпроводена с изложба на снимки 

от ръкописите от сбирката на РИМ – Кюстендил 

Организира -  РИМ „Акад. Йордан Иванов” – 

Кюстендил,  СУ„Св. Климент Охридски” и Дигитален 

архив „Българска ръкописна книга” 
 

28.06.2011г.  - Общински драматичен театър   

19.00 часа 

 „Благородният испанец”,  

гостува театър „Мелпомена” – София 

Организира - Общински драматичен театър, 

Кюстендил 

 

30.06.2011г - Площад „Велбъжд” – 16.30 часа 

Концерт на кюстендилски изпълнители и състави в 

рамките на проекта „TV7 в България” 

Организира – Община Кюстендил, TV7    

 

Горско училище в Зоопарка 

Всеки вторник , сряда и петък за ученици от 

  първи до пети клас, в събота – деца с родители  

 Тел. за информация 0882885058 

Организира – Община Кюстендил  


