
 
 

20.05.2017 г.   

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ 

 
 

 

 

• 12:00 ч. – 15:00 ч. 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

Двора на Регионален исторически музей 
Игра с глина – изработване на глинени съдове с 

грънчарско колело 
 

• 15:00 ч. – 20:00 ч.  
Археологическата зала на музея 

Търсачи на съкровища в Археологическата зала 
на музея с помощта на карта 

 

• 19:00 ч. 
Къща музей „Димитър Пешев” 

Образователна изложба „Деца правят музей”  
с предмети, изработени в  

„Музейната работилница за деца” 
 

• 20:00 ч. – 22:30 ч. 
 Двора на Регионален исторически музей 

Концертна програма 
 

18:00 ч. - 24:00 ч.  

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

• Изложба скулптура на Стефан Лютаков 
• "Lukos" – интерактивна светлинна 

инсталация на Аксиния Пейчева 
• ЕТЕРАУДИО – акустични инсталации 

Всички музеи са с безплатен вход на 
20 май 2017 г. и удължено работно време 

 

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” 

„С дъх на билки – лечебни и магични” 
 

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

спасяването на българските евреи през  
Втората световна война 

• Образователна изложба „Деца правят музей” 
 

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 19 и началото на 20 век” 
 

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ” 
Музеен комплекс „Св. Георги” със средновековна 

църква „Св. Георги” (X-XI в.) и изложба 
„Печатната книга – пазител на българската духовност” 

(Ценни старопечатни книги от фонда на 
 РИМ – Кюстендил) 

 

• Постоянна експозиция с творби на Владимир  
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

Димитров – Майстора 
• Изложба живопис на Бисер Лапев 

 
ФОАЙЕ НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН 

„Етнография на лицето” - годишна изложба на школа 
„Новите майстори” 

 ТЕАТЪР 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил 

тел: 078/ 55-00 -35, 078/ 55-00 -37 
e-mail: cultura_кn@abv.bg, www.kultura-kn.info 

 

 
 

Културен календар 
май 2017 г. 

24 май 

Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Община Кюстендил 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 
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02.05.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
19:00 часа 

Майски музикални дни 2017 
Концерт на „Кварто Квартет”, носители на наградата 

„Златен квартет” на името на композитора 
 М. Големинов за 2016 г. 

Организират – Община Кюстендил,  
Музикално сдружение „Марин Големинов” 

 
04.05.2017 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

 17:00 часа 
Изложба живопис на Здравко Анев 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
 

04.05.2017 г. – НЧ „Братство1869”- 18:00 часа 
Концерт на състави и изпълнители от гр. Кюстендил 

по повод Европейската младежка седмица 
Организира – НЧ „Братство1869” 

 
09.05.2017 г. – Площад „Велбъжд”- 11:00 часа 

Отбелязване Деня на победата  
Организират – Община Кюстендил, 

Областен и Общински съвети на Съюза на 
 воините на България 

 
09.05.2017 г. – НЧ „Братство1869” - 11:00 часа 

Отбелязване  Деня на Европа 
Организира – НЧ „Братство1869” 

 
09.05.2017 г. – Площада пред Общински  

драматичен театър - 17:30 часа 
Детски празник на талантите 

 „Да докоснеш дъгата” 
Организира – Обединен детски комплекс 

 
09.05.2017 г. - Възрожденско училище - 17:30 часа 

„Сезони от мъниста и тел” 
Изложба на Милена Димитрова,  
Галя Трайкова и Таня Иванова 

Организират – НЧ „Надежда 1997”,  
НЧ „Ильо Войвода 1965”, Община Кюстендил 

 
10.05.2017 г. – Общински драматичен театър 

18:30 часа 
Концерт на Николина Чакърдъкова  

и Неврокопски танцов ансамбъл 
 Организира – Общински драматичен театър 

 

 
 

10.05.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
19:00 часа 

Майски музикални дни 2017 
Клавирен рецитал на пианистката Виктория Василенко, 

носителка на първа награда на Международния конкурс за 
пианисти  

„Джордже Енеску” в Букурещ 2016 г.  
Организира – Община Кюстендил,  

Музикално сдружение „Марин Големинов” 
 

11.05.2017 г. – НЧ „Братство1869” - 17:00 часа 
Празник  на руската песен и танц  

Организират – Община Кюстендил, 
 Дружество за приятелство с Русия и  ОНД, 

НЧ „Братство1869” 
 

12-14.05.2017 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
12.05.2017 г. - 14:00 часа 
13.05.2017 г. - 13:00 часа 
14.05.2017 г. - 10:00 часа 

„Аудио-акустична академия” Кюстендил 2017 
Организират – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”, 

Сдружение „Академията”  
 

15.05.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
19:00 часа 

Майски музикални дни 2017 
Концерт на цигуларката Лия Петрова, носителка на първа 

награда на Международния конкурс за цигулари „Карл 
Нилсен” в Копенхаген 2016 г. 

Организират – Община Кюстендил, 
Музикално сдружение „Марин Големинов” 

 
16.05.2017 г. - Възрожденско училище - 17:00 часа 

Отбелязване на 100 години от погромът в Босилеградско   
Организират - Регионален исторически музей, Културно-

информационен център на българското национално 
малцинство „Босилеград” – гр. Босилеград 

 
18-19.05.2017 г. – Регионален исторически музей, Музеен 

детски кът при зала  „Асклепий”  
 14:00 - 18:00 часа 

Музейна работилница за деца: 
букви и старопечатни техники 

Организира – Регионален исторически музей 
 

19.05.2017 г. -  НЧ „Братство1869” 
18:00 часа 

Концерт на ВФ „Неразделни” 
Организира – НЧ „Братство1869” 

 
 
 

19.05.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
19:00 часа 

Майски музикални дни 2017 
Оперен концерт „Кавалерът на мечтите”, 

посветен на 220 - годишнината от рождението на 
композитора Гаетано Доницети 

Организират – Община Кюстендил,  
Музикално сдружение „Марин Големинов” 

 
23.05.2017 г. -  НЧ „Братство1869”- 18:00 часа 

Празничен концерт с участието на Туристически хор 
„Осоговско ехо” и Вокална група „Еделвайс” по повод Деня 

на българската просвета и култура и на славянската 
писменост 

Организира – НЧ „Братство1869” 
 

24.05.2017 г. – Площад „Велбъжд” - 11:00 часа 
Честване Деня  на българската просвета и  

култура и на славянската писменост 
 Организира – Община Кюстендил 

 
24.05.2017 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

Изложба по повод Деня  на българската просвета 
 и култура и на славянската писменост 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
 

24.05.2017 г. –  НЧ „Просвета 1922”, 
 с. Слокощица - 11:00 часа 

Тържествено честване на 95 години от 
 създаването на читалището  

Организира – НЧ „Просвета 1922”, с. Слокощица 
 

27.05.2017 г. -  НЧ „Съгласие 2007”, с Жабокрът 18:00 
часа 

Тържествено честване 10 години от създаване на 
читалището 

Организира - НЧ „Съгласие 2007”, с Жабокрът 
 

29.05.2017 г. -  НЧ „Братство1869”- 18:00 часа 
Обявяване резултатите и награждаване на лауреатите на 

Единадесетия литературен конкурс за поезия „Биньо 
Иванов” 2017  

Организира – НЧ „Братство1869” 
 

30.05.2017 г. -  НЧ „Братство1869”- 18:00 часа 
Концерт на смесен хор „Братство 1869” 

Организира – НЧ „Братство1869” 
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