
 

 
1 февруари   

129 години от рождението на  

Владимир Димитров-Майстора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Не помня как се е породило в мен 
желанието да рисувам плодовете и 

хората на нашата земя 
Толкова години са минали оттогава. 

Но сигурно е, че ако бих могъл 
отново да започна, бих отишъл  
там  - при земята, при хората.”  

 

        Майстора 
 

 

10 февруари 

Св. свещеномъченик Харалампий 
 

 

 
 
 

  

С благодатта на свещенството 
добродействал, славни,  

сияйно си украсил Църквата с 
божественото страдение,  

което, възрадван, доблестно за  
Христа си приел:  

Харалампие честни, светилниче всемирни, 
осиял краищата на света  

като непобедим. 

 
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 

февруари 2011г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 

  

 
 

 



 

 

01.02.2011г. - ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 
11.00 часа 

•  Изложба: "Майстора - творби  извън 
постоянната експозиция" 

•  Поднасяне цветя  пред паметника  на художника 
Организира -  Община Кюстендил, 
ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

 
 

01.02.2011г. - с. Шишковци  -  12.00 часа 

• Поднасяне цветя на гроба на 

 Вл. Димитров – Майстора 

• Посещение къщата  на художника 

Организира – Читалище „Вл. Димитров – 
Майстора”, с. Шишковци 

 

02.02.2011г. - Читалище „Пробуда 1928” 
с. Жабокрът  - 13.00 часа 

Традиционно отбелязване на празника 
„Петльовден” 

Организира  - Читалище „Пробуда 1928” 
с. Жабокрът 

 
 
 

09.02.2011г. – Читалище „Братство 1869” 
11.00 часа 

Отбелязване 166 год. от рождението на 

Васил Лекарски 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

11.02.2011 г. -  Читалище „Братство 1869”   

17.30 часа 

„Зайчета Байчета” 

Премиера на театър "Авансцена" 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 

14.02.2011 г. – Читалище „Пробуда 1961” 

11.00 часа 

Отбелязване на празника "Трифон Зарезан" 

Организира – Читалище „Пробуда 1961” 
 

 

14.02.2011 г. – Читалище „Светлина 1871” 

с. Соволяно – 14.00 часа 

„Вино и любов” 

Среща с поетесата Надя Павлова 

Организира – Читалище „Светлина 1871” 
 

 

18.02.2011 г. - Читалище „Пробуда 1961” 

10.00 часа 

Отбелязване 138 години от обесването на 

Васил Левски 

Организира – Читалище „Пробуда 1961” 

 

18.02.2011г. - Стадион "Осогово" – 14.00 часа 

Общинско лекоатлетическо състезание 

"Лъвски скок" 

Организира – Община Кюстендил, 

Обединен детски комплекс 
 

18.02.2011 г. - Читалище „Братство 1869” 

18.30 часа 

"Снежанка и седемте джуджета" 

Представление на театър "Кюстендил" 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 

19.02.2011г. – Паметника на Васил Левски 

11.00 часа 

Отбелязване 138г. от обесването на 

Васил Левски 

Организира  - Община Кюстендил 

 

22.02.2011 г. - Читалище „Братство 1869” 

 

 11.00 часа  - "Четири приказки за един 

змей"  - представление за деца на театър 

"Любомир Кабакчиев", гр. Казанлък 

 18.30 часа - "Боси в парка" – представление 

на театър "Любомир Кабакчиев", 

гр. Казанлък 

Организира - Читалище „Братство 1869” 
 

 

23.02.2011г. - ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

17.30 часа 

Юбилейна – ретроспективна изложба 

„Живопис” на Владимир Шунев 

Организира -  ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 
 

 

 

28.02.2011г. –Възрожденско училище -17.00 часа 

Представяне книгата на Здравко Биков 

„Разкази на моите деди” 

Организира – Регионална библиотека 

„Ем. Попдимитров” 
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