
 

 

 

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА 2016 
 

 

24 ЮНИ (ПЕТЪК) 

Градинката пред Община Кюстендил 

15:00 – Изложение и демонстрация на занаяти 

16:00 – Редене на пана с череши от деца  

17:30 – Забавна програма и игри с череши – „Мама, 

татко  и аз” 

Площад „Велбъжд” 

 19:00  - Празничен концерт 
 

 

25 ЮНИ (СЪБОТА) 

Градинката пред Община Кюстендил 

10:00 – Изложба-базар на череши и черешови 

произведения 

*Изложение на занаятчии и производители 

*Арт-работилници за деца 

11:00 – Официално откриване на празника 

* Представяне на перспективни сортове череши за 

страната и района от Института по земеделие – 

Кюстендил 

*Конкурс за най-едра череша, най-атрактивно вешало, 

най-красив черешов щанд 

*Конкурс за най-оригинално занаятчийско 

произведение  на тема череша 

12:00 – Фолклорен празник „Черешчица род родила” 

15:30 – Обявяване на резултатите от конкурса за най-

едра череша, най-атрактивно вешало, най-красив 

черешов щанд 
 

26 ЮНИ (НЕДЕЛЯ) 

Градинката пред Община Кюстендил 

10:00 - Фолклорен празник „Черешчица род родила” 

*Изложение на занаятчии и производители 

*Арт-работилници за деца – редене на вешала и пана 

11:00 – Кулинарна надпревара „Череши в кухнята”  

12:30 - Фолклорен празник „Черешчица род родила”  

 
Организират – Община Кюстендил,  Институт по земеделие-Кюстендил 

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 
 

 Археологическа и нумизматична експозиция в зала 

„Асклепий” 

 Музеен кът за деца и любопитни възрастни 

 „Деца правят музей” – изложба от предмети, 

изработени в „Музейната работилница за деца” на РИМ  
 

КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 

 Експозиция, посветена на Димитър Пешев и спасяването 

на българските евреи през Втората  

световна война 

  „Първите български фотографии”, гостуваща изложба 

на Исторически музей – Самоков 
 

ИЗЛОЖБЕНАТА 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” 
 

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

 Постоянна експозиция с творби на Владимир 

Димитров – Майстора 

 Изложба „Юбиляри” - 110 години от рождението 

на Драган Лозенски 

 Изложба живопис на Антон Гошев 

 Изложба графика на Валери Василев 
 

ФОАЙЕ НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН 

 ТЕАТЪР 
„Боята, камъкът и кръстът: Най-известните манастири 

на България” 

Изложба – живопис  на школа „Новите майстори” 

 
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 

юни 2016 г. 

 

 

 

 

 
 

 

Община Кюстендил 

Отдел  „Култура и духовно развитие” 
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01.06.2016 г. – Детски празник, посветен на   

Деня на детето 

 

10:30 часа -  Площад „Велбъжд”, Арката  

Детска куклена пиеса „Приказка за юначета с празни 

тумбачета” – гостува детски куклен театър „Театър на 

приказките” 

Организират – ЕКОПАК и „Театър на приказките”, 

София 
 

Площадката пред Общински драматичен театър 

 16:00 часа  -  Тържествено връчване на наградите от 

конкурса 

„Кюстендил - това е моят град” 

 17:00 часа – Песни, танци и 

арт-работилници 

 18:00 часа – „Ракетно рали” – състезание с 

автомобили с ракетни двигатели 

 

 19:00 часа  - Общински драматичен театър 

 „Да те нямаше теб” – пиеса на  

Станислава Ризова 

Организират – Община Кюстендил и ОДК 

 

01.06.2016 г. -  НЧ „Братство1869” 

 18:00 часа 

Вечер на Ботев и загиналите за свободата и 

независимостта на България 

Организира - НЧ „Братство1869” 

 

02.06.2016 г. – с. Горановци 

Паметника на  40-те  загинали горановци от трите 

войни – 9:30 часа 

Отбелязване Деня  на Ботев и загиналите за 

свободата на България 

Организира – НЧ „Христо Ботев 1925” с. Горановци 

 

 

 

02.06.2016 г.  -  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 

 

02.06.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

17:30 часа 

Изложба графика на Валери Василев 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

 

02.06.2016 г. - Общински драматичен театър 

19:00 часа 

„Арт“ - гостува Продуцентска къща 

 „Three Bears Entertainment” – София 

Организира – Общински драматичен театър 

 

03.06.2016 г. - НЧ „Братство1869” 

13:30 часа 
Представление на театър „Авансцена” 

Организира – НЧ „Братство1869” 

 

03-05.06.2016 г. –  Конферентна зала  на Регионален 

исторически музей 

14:00 часа 

Ежегодни Кюстендилски четения 2016 на тема: 

„Коварство и предателство в историята” 

Организира – Регионален исторически музей 

 

08.06.2016 г. - НЧ „Братство1869” 

18:00 часа 

Отбелязване на 160 г. от рождението на Димитър 

Благоев 

Организира – НЧ „Братство1869” 

 

09.06.2016 г. - НЧ „Братство1869” 

 18:00 часа 

Концерт на смесен хор „Братство” 

Организира – НЧ „Братство1869” 

 

 

 

13-24.06.2016 г. – с. Шишковци 

Пленер на студенти от Националната  

художествена академия, София  

 

16-18.06.2016 г. – Музеен детски кът при зала 

„Асклепий” на Регионален исторически музей - 

14:00 – 18:30 часа 

Музейна работилница за деца:  

плетене на кошници 

Организира – Регионален исторически музей 

 

17.06.2016 г.- Фоайе на Общински драматичен 

театър  -  18:30 часа 

„Кафе и канела” 

Изложба акварел на Бояна Алексова 

Организира – Сдружение „Партньори Кюстендил” 

 

20.06.2016 г .  – НЧ „Братство1869” 

18:00 часа 
Концерт на млади поп изпълнители от Кюстендил 

Организира – НЧ „Братство1869” 

 

24.06.2016 г. – Обединен детски комплекс 

 9:30 часа  

Посрещане на народния празник Еньовден в 

местността „Иглика” - Осоговска планина 

Организира – Обединен детски комплекс 

 

24.06.2016 г.  - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” - 18:00 

часа  

Изложба с творби на студенти от  

специалности „Живопис” и „Скулптура”  

при НХА – София, от пленера в с.Шишковци 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 

30.06.2016 г. – Възрожденско училище  

17:30 часа 

Представяне на Христина Панджаридис - автор на 

книгите „Някъде другаде” и „Ничия” 

Организира – Регионална библиотека 

 „Емануил Попдимитров” 


