
 

 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 2012г. 

 
 

Програма 
 
 
 
 
 

17 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 

 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 

www.kino.theatrekyustendil.com 
 

 

 

 

Културен календар 

март 2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

http://www.kultura-kn.info/�
http://www.kino.theatrekyustendil.com/�


 
 

02.03.2012г. - Възрожденско училище  
17.30 часа 

„По пътя на българското опълчение” - беседа 
Организира – Военно - историческа комисия,  

НЧ „Зора” 
 

03.03.2012г. – Честване Националния празник  
на България 

 

11.00 часа - Площад „Велбъжд” 
Поднасяне венци и цветя на паметника 

„Булаир” 
11.30 часа - НЧ „Братство 1869”  

Концерт, посветен на Трети март и Деня на 
любителското творчество 

Организира – Община Кюстендил, 
НЧ „Братство 1869” 

 
05.03.2012г. - Отдел "Изкуство" - 17.30 часа 

105 год. от рождението на Емилиян Станев 
Гостува къща-музей "Ем. Станев" В. Търново 

• Изложба и представяне на книгата на  
Радка Пенчева „Сюжети на забравата. 

Реванш на паметта" 
• Прожекция на филма за Ем. Станев  

"Вечните ловни полета"  
Организира – РБ „Ем. Попдимитров” 

 
06.03.2012г. - НЧ „Братство 1869” –  18.00 часа 

Представяне книгата „Не се продава”  
на Васил Христов 

Организира – НЧ „Братство 1869” 
 

07.03.2012г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
17.30 часа 

Изложба „Жени-художнички” 
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 

 
 

08.03.2012г. – НЧ “Христо Ботев 1925”, 
 с. Горановци – 12.30 часа 

Конкурс за най-шарен чорап и  
отбелязване на Осми март 

Организира – НЧ “Христо Ботев 1925”, 
 с. Горановци  

 
09.03.2012г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

Представяне на новия албум на  
МФГ „Струмски напеви” 

Организира – НЧ „Съгласие 2007” с. Жабокрът, 
НЧ „Братство 1869” 

 
11.03.2012г. - НЧ „Братство 1869” – 15.00 часа 
Отбелязване Международния ден на жертвите 

на Холокоста “Исторически и духовни  
корени на приятелството между двата народа 

 в съвременен прочит” 
Организира –Академични приятели на Израел, 
БАН, Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869” 

 

 
13.03.2012г. - Отдел „Изкуство” - 17.30 часа 

Представяне на стихосбирката "Сляпа неделя"  
Националната награда за поезия 2011г. 

Гостува авторът Румен Леонидов 
Организира – РБ „Ем. Попдимитров” 

 

 
13.03.2012г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

Класически концерт – „Бах и синове” с участието 
на Зефира Вълова – цигулка и  

Василий Илисавски /Русия/ - клавесин 
Организира – Община Кюстендил, 

НЧ „Братство 1869” 
 

14.03.2012г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 
Премиера „Трите принцеси и градинаря” 

представление на театър „Кюстендил” 
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

 
 

15.03.2012г. - НЧ „Братство 1869” – 17.30 часа 
Представяне на последната книга на 

 Георги Тихолов 
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 
19.03.2012г. – Възрожденско училище  

17. 30 часа 
Обявяване на резултатите от Петия национален 

конкурс 
и откриване на изложбата „Пролет върху листа”  

Организира – Община Кюстендил 
 

19.03.2012г. – Общински драматичен театър   
19.00 часа 

„Вражалец” от Ст. Л. Костов 
Гостува театрална формация „Мелпомена”.  
Организира – Общински драматичен театър   

 
20.03.2012г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

17.30 часа 
Изложба „Кюстендилска пролет” 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 

21.03.2012г. - НЧ „Братство 1869” – 11.00 часа 
Откриване на традиционна орнитоложка изложба 

на птици и гълъби 
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 
28.03.2012г. – Общински драматичен театър 
„Вагабондо”  - гостува НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 

Организира – Общински драматичен театър 
 

29.03.2012г. – Общински драматичен театър 
• „Елхата” - гостува НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 
• 19.00 часа - „Танго” - гостува НАТФИЗ  

„Кр. Сарафов” 
Организира – Общински драматичен театър 

 
 


