
  

 

 

 
 

133 години от рождението на  
Владимир Димитров-Майстора 

 
 
 
 
 
 
 
01.02.2015 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

11:00 часа 
 Тържествено откриване на честването 

 

 Мултимедийна презентация:  „Владимир 

Димитров- Майстора, Светлина и дух” -  
проект на НДФ „13 века България” 

 

 Откриване изложба на художника 

Свилен Блажев – носител на Националната 

награда за живопис за 2014 г. 
 

 Откриване на  експозиция с творби на Майстора, 

рамкирани с дарение на Свилен Блажев 
 

 Церемония по връчването на Националната 

награда за живопис  

     „Владимир Димитров – Майстора” за 2015 г. 

 
 

Организира – Министерство на културата,  

СБХ, НДФ „13 века България” 

Община Кюстендил,  

ХГ „Владимир Димитров-Майстора” 

 

01.02.2015 г - с. Шишковци – 13:00 часа 
Посещение  на къща-музей 

 „Владимир Димитров -Майстора”  

 

Организира – Кметство с.Шишковци, 

НЧ „Вл. Димитров – Майстора 1919”, 

с. Шишковци 
 

 

 

 

 
9 февруари 

Св. мъченик Никифор 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Любве союзом связався Никифоре, разрушил еси 
явле злобу ненависти,  

и мечем во главу твою усечен был еси, мученик 
Божественный воплощшагося Спаса,  

Егоже о нас моли, поющих славную память 
твою. 

 
Информация за кино и театър 

www.kino-kn.eu 

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.info 

 

 

Културен календар 
февруари 2015 г. 

 

142 години от обесването на 

Васил Левски 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 

  

 

 

 

http://www.theatrekyustendil.com/
mailto:cultura_кn@abv.bg


 

 

01.02.2015 г. - НЧ”Пробуда 1919”,  

с. Копиловци -13:00 часа 

Честване на празника „ Трифон Зарезан”  

Конкурс за най-добро вино 

Организира – НЧ”Пробуда 1919”, с. Копиловци 
 

02.02.2015 г. - НЧ „Пробуда 1928”,  

с. Жабокрът – 13:00 часа 

Традиционно отбелязване на празника 

„Петльовден” 

Организира - НЧ „Пробуда 1928”, с. Жабокрът 

 

12 - 13.02.2015 г. - Музеен детски кът в 

Регионален исторически музей  - 16:00 -17:30 ч.  

Музейна работилница за деца: проучване и 

реставриране на археологически находки 

Организира – РИМ  „Акад. Йордан Иванов” 

 

14.02.2015 г. – НЧ „Пробуда 1961”, Кюстендил 

11:00 часа 

“Трифон Зарезан”  

Конкурс за най-добро домашно вино 

Организира - НЧ „Пробуда 1961”,  

гр. Кюстендил 

 

14.02.2015 г. - НЧ „Братство 1869” – 10:00 часа 

Отбелязване на 14 февруари – Деня на влюбените 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 

14.02.2015 г. - Регионален исторически музей 

Ден на археолога 

 13:00 – 14:00 часа – Зала „Асклепий” 

Безплатна беседа за историята на града 

 14:00 – 16:00 часа – Музеен детски кът 
Музейна работилница за деца: проучване и 

реставриране на археологически находки 

Организира – РИМ „Акад. Йордан Иванов” 

 

 

 

 

 

16.02.2015 г. - Музеен детски кът в Регионален 

исторически музей  - 16:00 – 17:30 часа 

 Отбелязване две години Музеен детски кът 

Организира – РИМ  „Акад. Йордан Иванов” 

 
16.02.2015 г. - Общински драматичен театър  

19:00 часа 

„Глупаци”   

Гостува театър „Сълза и Смях”, София 

Организира - Общински драматичен театър 

 
19.02.2015  г. – Паметника на Васил Левски 

11:00 часа 

Отбелязване 142 г. от обесването на Васил Левски 

Организира - Община Кюстендил 

 
19.02.2015 г. – с. Соволяно – 12:30 часа 

Паметна плоча на Васил Левски 

Отбелязване 142 г. от обесването на  

Васил Левски 

Организира - НЧ „Светлина 1871”, с. Соволяно 

 
20.02.2015 г. – НЧ „Братство 1869” – 11:00 часа 

Откриване на изложба на класа по изобразително 

изкуство 

Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
 

 

22.02.2015 г. – НЧ „Зора1948”, с. Ябълково  

12:00 часа 

Конкурс „ Ябълковски качамак” 

Организира – НЧ ”Зора1948”, с. Ябълково 
 

 

 

 

25.02.2015 г. – НЧ „Братство 1869” – 10:30 часа 

Отбелязване на 122 г. от рождението  

на Крум Кюлявков   

Организира - НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

 

 

25.02.2015 г. – НЧ „Отец Паисий1928”, 

с. Багренци  - 11:00 часа 

„Баба Марта” –изложба на ръчно изработени 

мартеници 

Организира – НЧ „Отец Паисий1928” 
 

25.02.2015 г. – НЧ „Пробуда 1961”, Кюстендил 

11:00 часа 

Откриване изложба на класа по рисуване към 

читалището 

Организира - НЧ „Пробуда 1961”, гр. Кюстендил 

 

25.02.2015 г. - Общински драматичен театър  

19:00 часа 

Концерт- спектакъл на ансамбъл „Тракия”  

Организира - Общински драматичен театър 
 

27.02.2015 г. - Стадион „Осогово” – 14:00 часа 

Общинско лекоатлетическо състезание 

 „Лъвски скок” 

Организира – Обединен детски комплекс 
 

27.02.2015 г. - Общински драматичен театър  

17:30 часа 

Концерт на ОДЗ „Еделвайс” по случай 3 март    

Организира - ОДЗ „Еделвайс”, 

Общински драматичен театър 

 

28.02.2015 г. - НЧ  „Отец Паисий 1936”,  

с. Гърляно – 10:30 часа 

Традиционно подаряване на мартеници в 

 с. Гърляно и с.Ръсово, изработени от членове на 

читалището 

Организира – НЧ  „Отец Паисий 1936”, с. Гърляно 

 
 

01.03.2015 г. - НЧ „Братство 1869” 

 10:00 – 20:00 часа 

Ден на любителското творчество 

Организира – Община Кюстендил 


