
 
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

 

„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 
• Археологическа и нумизматична експозиция в зала 

„Асклепий” 
• Музеен кът за деца и любопитни възрастни 
• Фотоизложба „Мегалити, езически светилища и 

приемствеността им в християнството” в зала 
„Стримон” 

 
КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 

• Експозиция, посветена на Димитър Пешев и 
спасяването на българските евреи през Втората  

световна война 
• Изложба „Страдание и спасение. Паметта на 
еврейските общности във Варна, Русе и Шумен” 

 
ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ  

„АХМЕД БЕЙ” 
Етнографска изложба от дарение на Христина и Мила 

Милчеви „Откровеност в багри и форми“ 
 

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 живопис на проф. Ивайло Мирчев – носител 

на  Националната награда за живопис на името на 
Майстора за 2015 г. 

• Изложба на Станислав Божанков 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кюстендилска 
 пролет 2016 г. 

 

 

19 март 
18:30 часа  - Площад „Велбъжд” 

Избор на Девойка „Кюстендилска пролет” 
 

20 март  
12:00 часа - Фоайе на Общински  

драматичен театър 
 

Юбилейна фотоизложба 
„Кюстендилска пролет” в миналото и днес” 

 

21 март 
11:00 часа  - Площад „Велбъжд” 

 Молебен за здравето на кюстендилци 
 Ритуал по предаване символите на града 

 Празнична програма 
 

12:00 часа – Сцeна „Хисарлъка” 
Традиционно посрещане на пролетта  

Общоградски празник 
 
 

 

 

   

Културен календар 

 март 2016 г. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Община Кюстендил 

         Отдел „Култура и духовно развитие” 

  

 
 
 

 
 



 
 

01.03.2016 г. - НЧ „Братство 1869” 
Голяма зала - 13:00-21:00 часа 
Ден на любителското творчество 

Организират – Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869” 
 

03.03.2016 г. - Площад „Велбъжд”, Арката  
11:00 часа 

Честване Националния празник на  
България с поднасяне на венци и цветя,  

и празничен концерт 
Организира – Община Кюстендил 

 
07.03.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

17:30 часа 
Изложба „Жени - художнички” 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 

09.03.2016 г. – Честване 73 години от  
спасяването на българските евреи 

 

• Паметника  на Димитър Пешев  
11:00 часа 

Поднасяне венци и цветя на паметника 
Организира – Община Кюстендил 

 
• Къща музей „Димитър Пешев”  

11:30 часа 
Изложба „Страдание и спасение. Паметта на еврейските 

общности във Варна, Русе и Шумен” 
Организират -  Регионален исторически музей 

  „Акад. Йордан Иванов”- Кюстендил 
Регионален исторически музей – Русе 

 
10-12.03.2016 г. – Музеен детски кът при зала 

„Асклепий” на Регионален исторически музей - 14:00 
- 18:00 часа 

Музейна работилница за деца: 
изработване на слънчеви часовници 

Организира -  Регионален исторически музей 
  „Акад. Йордан Иванов”- Кюстендил 

 

 
 

15.03.2016 г. -  Конферентна зала на  
Регионален исторически музей – 16:00 часа 

Публична лекция на 
 доц. д-р инж. геолог Олег Витов на тема „Минерално-
суровинната база на Кюстендилски регион – история, 

състояние и перспектива” 
Организира -  Регионален исторически музей 

  „Акад. Йордан Иванов”- Кюстендил 
 

15.03.2016 г. - Общински драматичен театър 
19:00 часа 

„Деветият ден” 
Гостува ДКТ „Константин Величков”,  

гр. Пазарджик 
Организира – Общински драматичен театър, Кюстендил 
 

16.03.2016 г. - Възрожденско училище 
17:00 часа 

Обявяване резултатите от Деветия национален конкурс 
и откриване на изложбата  

„Пролет върху листа” 
Организира – Община Кюстендил 

 
17.03.2016 г. -  Зала „Стримон” на Регионален 

исторически музей – 16:00 часа 
Откриване на фотоизложбата „Мегалити, езически 

светилища и приемствеността им в християнството” на 
доц. д-р Любомир Цонев, ИФТТ-БАН 

Организира -  Регионален исторически музей 
  „Акад. Йордан Иванов”- Кюстендил 

 
17.03.2016 г. - Общински драматичен театър 

19:00 часа 
„Търся нов съпруг” 

Гостува Драматичен театър, гр. Ловеч 
Организира – Общински драматичен театър, Кюстендил 
 

18.03.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
17:30 часа 

„Кюстендилска пролет 2016”  
Изложба на кюстендилските художници 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 

 
 
 
 

19.03.2016 г. -  НЧ „Братство 1869”  
11:00 часа 

Пролетен празник на хоровото изкуство 
С участието на женски хор „Христина Морфова” при НЧ 

„Д-р Петър Берон 1926”  
гр. София, ВФ „Неразделни” и  

туристически хор „Осоговско ехо” при 
 НЧ „Братство 1869” 

Организира –НЧ „Братство 1869” 
 
 

29.03 – 01.04.2016 г.  
Общински драматичен театър 
Отбелязване Международния   

ден на театъра 

 
Гостува НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 

• „Джовани и Лече Бубулече” 
29.03.2016 г. -  9:45,11:15 и 14:00 часа  
30.03.2016 г. – 9:45; 11:15 и 16:00 часа 

 
• „Клоуни и кукли” 

31.03. 2016 г. – 9:45, 11:15 и 14:30 часа 
01.04.2016 г. – 9:45 и 11:15 часа 

 
• „Усмивки от старите ленти” 
31.03. 2016 г. – 19:00 часа 

Организира – Общински драматичен театър,  
Кюстендил 

 
31.03.2016 г. - НЧ „Братство 1869”  

 14:00 часа 
„От успеха до разгрома” 

Беседа на акад. Георги Марков 
Организират –НЧ „Братство 1869”,  

Географско дружество 
 

31.03.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
17:30 часа 

Изложба керамика на Иван Кънчев 
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
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