
 

 

Празник на плодородието 

5 - 6 октомври 2012 

гр. Кюстендил 
 

 

 

19 ОКТОМВРИ 

Преп. Йоан Рилски  чудотворец  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О пречестний Иване, изпълнен с благодатта на 

Светия Дух,  

обиталище на Бога Отца и на Спасителя,  

който стоиш пред Царя на всичко и се наслаждаваш 

в светлината на единосъщната Троица,  

като херувим пееш заедно с ангелите трисветата 

песен и имаш голямо дързновение -  

моли се на всемилостивия Господ да спаси твоите 

сродници, еднородния твой български народ, и да му 

покори всички врагове! 

 

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 

октомври 2012г. 

 

Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

 



 

 
 

 

 

06.10.2012 г. - Читалище „Братство 1869” 

Втори национален танцов  фестивал „Танцова феерия 

под Хисарлъка” – Кюстендил 2012 

 9.00 ч. – Официално откриване 

 9.30 ч. – 18.00 ч. - Конкурсна програма 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 

 
 

 

 

07.10.2012 г. - Стадион „Осогово”,  

Баскетболна зала 

Първи национален турнир по спортни танци 

„Изгряващи звезди” – Кюстендил 2012 

 10.30 ч. – Официално откриване 

 11.00 ч. – 18.30 ч. - Конкурсна програма 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 

 

 

 

 

10.10.2012г. – Възрожденско училище 

17.00 часа 

Кръгла маса на тема: „Героизмът на българската армия 

през Балканската война и участието на 

 13- ти  пехотен рилски полк 

Организира - СОСЗР 
 

 

10.10.2012г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

 17.30 часа 

Юбилейна изложба на Любомир Савинов 

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
 

 

 

 

 

11-18.10 .2012г.  – Общинска база „366” 

Живописен пленер  "Вл.Димитров - Майстора" 

Организира – Община Кюстендил, 

ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
 
 
 
 
 

17.10.2012г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

 18.30 часа 

Операта срещу оперетата 

Шедьоври на оперното и оперетното изкуство 

от В.А.Моцарт, Г. Доницети, Дж. Росини, Ф. Лехар,  

И Калман, П. Хаджиев 

Организира – МС „Марин Големинов” 

 

 

 
 
 

18.10.2012 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

11.30 часа  

Изложба  на участниците от  живописния пленер  

"Вл.Димитров - Майстора" 

Организира – Община Кюстендил, 

ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
 

 

18.10.2012г. – Възрожденско училище 

17.30 часа 

Представяне стихосбирката „Amor fati” 

на Поли Муканова 

Организира – НЧ „Зора” 
 

 

23.10.2012г. - Общински драматичен театър 

19.00 часа 

„Секс, наркотици, рокендрол” - гостува театър 

„Българска армия” 

Организира - Общински драматичен театър 

 

24.10.2012г.  -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

 17.30 часа 

„Загадката Василия” – представяне дневника на  

Василия Стоилова  и каталог с нейни творби 

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   

 

24.10.2012г. – Общински драматичен театър 

19.00 часа 

Благотворителен концерт на ТА „Пауталия”  

и приятели 

Организира –НЧ „Пауталия 2008” 

 

26.10.2012 г. - Читалище „Братство 1869” 

18.00 часа 

Отбелязване на 126 години от рождението на проф. 

Никола Атанасов и 100 годишнината от създаването на 

Първата българска симфония 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 
 

 

 

30.10.2012 г. - Читалище „Братство 1869” 

11.00 часа 

Фотоизложба „Активни след 60” по повод  

2012 - Европейска година на възрастните хора и 

солидарността между поколенията 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 

 

Празник на плодородието 

5 - 6 октомври 2012  

 гр. Кюстендил 
                                            

05.10.2012г. 

17.30 часа  -  ПЛОЩАД “ВЕЛБЪЖД” 

Откриване Празника на плодородието 

 Празнична програма 

 Представяне на сортове от    

Институт  по  земеделие - Кюстендил 

 Изложение на художествено аранжирани маси 

 Изложение на занаятчии и земеделци 

    

06.10.2012г. 

11.00 часа  - ПЛОЩАД “ВЕЛБЪЖД” 

 Празнична  програма 

 Забавни игри с плодове и зеленчуци 

 Обявяване на резултатите от конкурсите за: 

    най-едра ябълка и най- красиво аранжиран щанд 
 

 

Организира - Община Кюстендил  

и Институт по земеделие 
 

 
 

Общински драматичен театър 

 

„Котаракът в чизми”   

Гостува куклен театър – Търговище 

 

22.10.2012г. –  10.30 часа 

23.10.2012г. – 10.00 часа 

24.10.2012г. – 10.00 часа и 11.00 часа 

25.10.2012г. – 10.30 часа и 14.00 часа 

26.10.2012г. – 10.00 часа 
 

Организира - Общински драматичен театър 

 


