
 

 Трети март 
  Национален празник на България 

 
 

 
 
 

 
  

 

                 Горда Стара планина, 
                 до ней Дунава синей, 
                 слънце Тракия огрява, 
                 над Пирина пламеней. 

                 Мила Родино, 
                 ти си земен рай, 
                 твойта  хубост,  
                 твойта прелест, 
                 ах, те нямат край. 

                 Паднаха борци безчет 
                 за народа наш любим, 
                 майко, дай ни мъжка сила 
                 пътя им да продължим. 

               /Химн на Република България/ 

 

 
 

 

Кюстендилска 
 пролет 2011г. 

 
 

Програма 
 
 
 
 
 

20 март 
 

18.30 часа  - Площад „Велбъжд” 
Избор на Девойка „Кюстендилска пролет” 

 

21 март 
 

11.00 часа  - площад „Велбъжд” 
 Молебен за здравето на кюстендилци 
 Ритуал по предаване символите на града 

 Приветствие от Кмета на 
Община Кюстендил 
 Празнична програма 

 
12.00 часа – Сцeна „Хисарлъка” 

Традиционно посрещане на пролетта  
Общоградски празник 

 
 

 

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 

март 2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 
 
01.03.2011г. - Читалище „Братство 1869”- 11.00 часа 

Ден на любителското творчество 
Организира – Община Кюстендил 

 
02.03.2011г. - Читалище „Братство 1869” - 16.00 часа 

Представяне книгата "Съдбата на българите в 
Западните покрайнини" 

Организира – Читалище „Братство 1869” 
 

02.03.2011г. - Читалище „Братство 1869” - 17.30 часа 
Отбелязване на 111 год. от рождението на поетесата 

Веса Паспалеева 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 
02.03.2011 г. – Читалище „Пробуда 1961” – 18.00 часа 

Концерт - тържество по повод 8 март 
Организира – Читалище „Пробуда 1961” 

 
03.03.2011г. - Площад „Велбъжд” - 11.00 часа 

 Честване Националния празник на България        

 Поднасяне венци и цветя на паметника 
           „Булаир” 
 Концерт на вокална формация „Юлангело”              

Организира – Община Кюстендил 
 
07.03.2011 г. - Читалище „Братство 1869” - 11.00 часа 

Откриване изложба на класа по рисуване 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 
07.03.2011г. -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

17.30 часа 
Изложба „Жени – художнички” 

Организира - ХГ „Владимир Димитров-Майстора” 
 

07.03.2011г. - Общински драматичен театър 
18.00 часа 

Детски празник "Кюстендилска пролет - да докоснеш 
дъгата" 

Организира – Обединен детски комплекс 
 

 
 

09.03.2011 г. - Читалище „Братство 1869” - 10.30 часа 
Мюзикъл на ВГ "Калпазани" при ОУ "П.Хилендарски" 

Организира – ОУ "Паисий Хилендарски" 
 

11.03.2011г. - Възрожденско училище – 17.30 часа 
Ден на артилерията и ракетните войски 

Организира – СОСЗР, Клуб ракетчик към ОДК, 
Читалище „Зора” 

 
11.03.2011 г. - Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 

Лекция, посветена на Деня на Холокоста 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 
12.03.2011г. - Възрожденско училище – 10.00 часа 

Семинар „Потребностите на децата” част 1 
Лектор Любов Георгиева 

Организира – Община Кюстендил по проект 
"Олимпизмът и интеграцията на младите хора 

 в образованието" 
Програма учене през целия живот  

 
14.03. 2011г. - Общински драматичен театър 

19.00 часа 
„Жената над нас”-постановка на драматичен театър 

„Иван Димов” Хасково 
Организира - Общински драматичен театър, Кюстендил 
 

15. 03. 2011г. – Възрожденско училище - 17. 30 часа 
Обявяване на резултатите от Националния конкурс 

„Пролет върху листа”и откриване на изложбата 
Организира – Община Кюстендил 

 
17.03.2011г. - Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 
Премиера на "Горделивото петле" - представление на 

театър "Кюстендил" 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

18.03.2011г. -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
17.30 часа 

„Кюстендилска пролет” – традиционна изложба на 
кюстендилски художници 

Организира - ХГ „Владимир Димитров-Майстора” 
 
 

 
 
 

19.03.2011 г. – Къща - музей „Димитър Пешев” 
16.00 часа  

Гостуваща изложба „Ножарството в Габровския край” 
на Архитектурно-етнографски комплекс  

„Етъра” – Габрово  
Организира -  РИМ Кюстендил и Архитектурно-

етнографски комплекс „Етъра” – Габрово 
 
 
 
 
 

25.03.2011 г. - Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 
Концерт на класа по китара и Китарен оркестър 

"Кюстендил" 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 
 
 
 

28. 03. 2011г. – Възрожденско училище -  12.30 часа 
„От раклата на баба” – изложба на предмети  

от бита на миналия век 
Организира – Община Кюстендил 

 
 

 

29.03.2011г. – ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 
18.30 часа 

Геният от Залдзбург – концерт, посветен на  220 г. от 
смъртта  на В. А. Моцарт  

Организират –Община Кюстендил 
и  Музикално сдружение „Марин Големинов” 

 
 
 
 

31.03.2011г. -  Изложбена зала в джамия  
„Ахмед бей” - 16.00 часа 

Откриване на гостуваща изложба „Праисторическа 
Тракия VI-III хил. пр. Хр.” с материали на  РИМ в 

Ямбол и Пазарджик, Исторически музей – Нова Загора 
и Археологически музей – Раднево  

Организира – РИМ  Кюстендил и РИМ Стара Загора 
 
 
 
 
 

31.03.2011 г. - Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 
Откриване на Десета карикатурна изложба на 

кюстендилски карикатуристи и Вечер на хумора 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 


