
 

Петнадесети 
международен  конкурс за 

класическа китара 
„Акад. Марин Големинов” 

 

06.04.2011г. 

 

Общински драматичен театър   - 18.00 часа 
Откриване на Петнадесетия международен  

конкурс за класическа китара 
„Акад. Марин Големинов” 

 
07.04.2011г. 

 

Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 
Рецитали 

 
08.04.2011г. 

 

Читалище „Братство 1869” - 17.30 часа 
• Рецитали 

• Читалище „Братство 1869” -  19.30 часа 
Концерт китара и струнен квартет 

 

• Площад „Велбъжд” – 20.00 часа 
Рок – концерт на групи от НБУ, Response  и др. 

 
09.04.2011г. 

Читалище „Братство 1869” – 12.00 часа 
• Обявяване резултатите от конкурса 

• Галаконцерт на лауреатите 
 
 
 
 
 

 

 
 

Възкресение Христово 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ден на Възкресение е,  
да се радваме от тържеството на празника и 

едни други да се прегърнем. 
На тези, които ни ненавиждат, да кажем: братя!  

и всичко да простим заради Възкресението. 

Възкресението твое, Христе Спасителю, 
ангелите възпяват в небесата; 

удостой и нас с чисто сърце да Те славим на 
земята.

 
Информация за кино и театър 
www.kino.theatrekyustendil.com 

www.theatrekyustendil.com 
GSM: 0885 885 480 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 

гр. Кюстендил 
тел: 078/ 55-00 -35 e-mail: cultura_кn@abv.bg 

www.kultura-kn.com 
 

 
Културен календар  

април 2011г. 
 

 
 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 
ОТДЕЛ „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ” 
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01. 04.2011г. -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
18.00 часа 

 

Ефрат Грин – керамика 
Организира - ХГ „Вл.Димитров-Майстора”  

 
 
 

07.04.2011г. -  Изложбена зала в джамия  
„Ахмед бей” - 17.00 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 
 

07.04.2011г. - Възрожденско училище – 17.30 часа 
Отбелязване годишнина на народния певец  

Благовест Порожанов 
Организира – радио „Ритъм +” 

 

08.04.2011г. – Кв. „Запад” – 10.30 часа  
Засаждане на дръвчета във връзка с българската 

„Седмица на гората -2011”  и в чест на 50-годишнината 
от първия пилотиран космически полет 

Организира - Община Кюстендил,  
ОДК  и Регионална дирекция по горите 

 
 

09.04.2011г. – Стадион „Осогово” – 11.00 часа 
Демонстрация на любителски ракети, самолети и 

планери (в чест на 50-годишнината от първия 
пилотиран космически полет) 

Организира -  Община Кюстендил, 
 ОДК  и Българската федерация по  авиомоделизъм 

 
09.04.2011г. - Общински драматичен театър 

18.00 часа 
Откриване на ХХХ Национална олимпиада по 

български език и литература 
Организира -  Министерство на образованието, 
младежта и  науката, РИО-Кюстендил, Община 

Кюстендил 
 
 

 

 

 
 

11.04.2011г. – Възрожденско училище   
• 17.30 часа - Откриване на изложба и награждаване на 

победителите от конкурса за детска рисунка  
на тема „Космос” 

• 18.00 часа - Концерт класическа музика в изпълнение 
на младите кюстендилски музиканти  

Лили и Мила Милчеви 
Организира – Инициативен комитет 

 

12.04.2011г. -  ул. „Юрий Гагарин” - 11.00 часа 
/пред паметната плоча/ 

Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на 
Юрий Гагарин 

Организира – Инициативен комитет  
 

12.04.2011г. - Възрожденско училище -17.30 часа 
• Общоградско честване по случай 

50-годишнината от полета на Юрий Гагарин в Космоса 
• Изложба от документи, книги и пощенски марки, 

посветени на Юрий Гагарин 
 

Организира  –  Инициативен комитет  
 
14.04.2011г. - Читалище „Братство 1869” -17.30 часа 

„Горделивото пате” – постановка на  
театър „Кюстендил” 

Организира – Читалище „Братство 1869” 
 

16.04.2011г. - Обединен детски комплекс -11.30 часа 
Детски пролетен празник „ЦВЕТНИЦА ЦВЕТНА” 

Организира -  Обединен детски комплекс 
 

19.04.2011г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
18.00 часа 

Димитровградски художници-Изложба 
Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

 
 

19.04.2011г. - Възрожденско училище – 18.30 часа 
Камерен концерт  

Р.Пацоурек /кларнет/, М.Резек /пиано/ 
Организира – Чешки център в България,  

Община Кюстендил, МС „М. Големинов” 
 

 

 
 

20.04.2011г. - Площад „Велбъжд” - 11.00 часа 
Отбелязване на 135 години от Априлското въстание        

Поднасяне венци и цветя на паметника „Булаир” 
Организира – Община Кюстендил 

 

20.04.2011 г. - Читалище „Братство 1869” - 17.00 часа 
Празничен концерт на ЦДГ "Май" 

Организира – ЦДГ "Май", читалище „Братство 1869” 
 

21.04.2011г. – Обединен детски комплекс – 14.00 ч. 
Великденска работилница „Шарено яйце” 
Организират - Обединен детски комплекс  

 

21.04.2011г. -   ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
18.00 часа 

"Великден" - традиционна изложба на 
 кюстендилските художници  

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
 

 

21.04.2011г. –Общински драматичен театър - 18.00 ч. 
„За теб, приятелю” - Великденски концерт на 

 НУ „Св. Климент Охридски” 
Организира - НУ „Св. Климент Охридски” 

 
27.04.2011г. – Читалище „Братство 1869”-19.00 часа 
„Елате при нас” - концерт на  студентите от  катедрите 
„Музика” и „Хореография”  към факултет „Изкуства” 

при ЮЗУ „Н. Рилски”- Благоевград 
Организира - Катедри „Музика” и „Хореография” при 
ЮЗУ „Н. Рилски”- Благоевград и читалище „Братство”  

 
29.04.2011 г. -Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 

Концерт на възпитаниците на Гимназия  
"Неофит Рилски" 

Организира – Гимназия  "Н.Рилски", 
 читалище „Братство 1869” 

 

02 - 23 април   
„Маратон на четенето”   

Национална кампания в подкрепа на четенето  
„Походът на книгите” 

Организира  - Регионална библиотека   
„Ем. Попдимитров” 

 



 
ЧИТАЛИЩА   В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 
 

НЧ „ Светлина 1922” с.Коняво 
04.04.2011г. – „Походът на книгите”  - Национална 

кампания в подкрепа на четенето. 
Начало: 10.00 часа  Място: Библиотеката 

 
НЧ „Васил Левски – 1965” кв.Изток 

08.04.2011г.-  Международен ден на ромите 
11.00 ч. – Полагане цветя и венци на паметника на 

Димитър Пешев 
12.00 ч. – Празнична програма 

Място : Читалището 
 

НЧ „Зора 1948” с. Ябълково 
16.04.2011г. – Лазарки в с.Ябълково 

08.30 ч. - обичай „Лазаруване” 
Място: Центъра на селото 

 

НЧ „Пауталия” гр. Кюстендил 
20.04.2011г.  – Великденски концерт на танцов 

ансамбъл „Пауталия” и ансамбъл „Чинари” 
Начало: 18.30 часа 

Място: Общински драматичен театър 
 

НЧ „ Светлина 1922” с.Коняво 
21 – 22 .04.2011г. – Боядисване на Великденски яйца и 

изложба 
Начало: 10.00 часа  Място: Читалището 

 
НЧ „Пробуда 1919” с.Копиловци 

21.04.2011г. – Конкурс на тема „ Най-шарено яйце” 
Начало: 18.00ч.  Място: Читалището 

 
НЧ „ Владимир Димитров -  Майстора – 1919” 

с.Шишковци 
22.04.2011г. – Великден с децата от Шишковци 

Начало : 11.00 ч.  Място: Площада пред читалището 
 

 
 
 

НЧ „ Кирил и Методий- 1927” с. Долно село 
22.04.2011г. – Великденска изложба на козунаци, 

украсени яйца и характерни ястия за празника. 
Начало: 11.00 ч.                                                                                                  

Място: Читалището 
 

НЧ „ Просвета 1927” – с Грамаждано 
23.04.2011г. - 10.00 часа - Работилница за боядисване 

на Великденски яйца  
 Конкурс  -  „Най-хубаво боядисано яйце” 

26.04.2011г. – 09.30 часа – Изложение на Великденски 
яйца и козунаци 

Място: Читалището 
 

НЧ „ Светило 1931” – с. Горна Гращица 
23.04.2011 г. – Конкурс „Най-оригинално яйце” 

Начало:  10.00 часа 
Място: Читалището 

 

НЧ „ П.Р.Славейков 1922” с. Лозно 
25.04.2011г. – Великденска изложба „Писано яйце” 

Начало: 13.00 часа 
Място: Клуб на пенсионера 

 

НЧ „ Отец Паисий 1928” с. Багренци 
25.04.2011г. – Изложба- конкурс на Великденски яйца и 

козунаци 
Начало: 11.00 часа 

Място: Читалището 
 

НЧ „Светлина 1871” с.Соволяно 
25.04.2011г. – Изложба „Заедно на Великден” 

Начало: 13.00 часа 
Място: Читалището 

 

НЧ „Славчо Темкин 1911” – с. Драговищица 
26.04.2011г. – „Великденски фантазии” 

Начало : 13.00 часа 
Място: Читалището 

 

 

 


