
 
 

 
10.01.2012г. – Читалище „Братство 1869”  

 10.00 часа 
Представление на театър “Авансцена” 

Организира - читалище „Братство 1869” 
 
 

12.01.2012г. - Възрожденско училище 
17.30 часа 

Представяне книгата „Глас” на 
Анета Иванова - Радко Стоянчова 

Организира - читалище „Зора” 
 
 

14.01.2012г. – НЧ „Славчо Темкин 1911”, 
с. Драговищица - 13.00 часа 

Кукери в Драговищица  
пресъздаване на ритуала „Сурва” 

Организира - НЧ „Славчо Темкин1911”, 
с. Драговищица 

 
 

16.01.2012г. - Възрожденско училище 
17.30 часа 

Представяне на Руски военни документи за 
Освобождението на Кюстендил 1878 г. 

Организира – Регионален исторически музей, 
читалище „Зора”, клуб „Ветрогонец” 

 
 

21.01.2012г.  –  НЧ „Христо Ботев 1925”, 
                           с. Горановци - 12.00 часа 

Пресъздаване на народния обичай  Бабинден 
Организира - НЧ „Христо Ботев 1925”, 

  с. Горановци,  НЧ „Светлина 1871”, с. Соволяно 
 
 

21.01.2012г. -  НЧ „Славчо Темкин 1911”, 
с. Драговищица – 13.00 часа 

Пресъздаване на народния обичай  Бабинден 
Организира - НЧ „Славчо Темкин1911”, 

с.Драговищица 
 

 
 
 

 

134 години от Освобождението  

на Кюстендил 

 

На 29 януари 

Безплатно посещение на експозицията  

 „Национално-освободителните  борби на 

населението от Кюстендилския край”в 

Къща-музей „Ильо Войвода”   

ул. Цар Освободител” №189 
 

 

 
 

24.01.2012г. – Читалище „Братство 1869”  
18.00 часа 

Отбелязване на 130 години от рождението на 
Тодор Наумов – композитор и диригент 
Организира - читалище „Братство 1869” 

 
 

26.01.2012г. – Читалище „Братство 1869”  
11.00 часа 

• Изложба на млади кюстендилски таланти 
• Представление на театър „Кюстендил” 

Организира - читалище „Братство 1869” 
 

29.01.2012г. – Площад „Велбъжд”  
11.00 часа 

Празнично шествие от площад „Велбъжд” до 
паметника на Ильо Войвода, посветено  

на 134 години от 
Освобождението на гр. Кюстендил 
Организира – Община Кюстендил 

 
 

30.01.2012г. – Читалище „Братство 1869”  
18.00 часа 

Отбелязване на 160 г. от рождението на  
Ефрем Каранов – просветен деятел,  

фолклорист  и етнограф  
Организира - читалище „Братство 1869” 

 

 
 
 

31.01.2012г. – Читалище „Братство 1869”  
18.00 часа 

 Тържествен концерт по случай  
134 г.  от Освобождението на гр. Кюстендил  

от османско иго 
Организира - читалище „Братство 1869” 

 
 
 
 
 



 
ИЛЬО ВОЙВОДА 

/1805-1898/ 
 

Прочул се 

Ильо 

войвода 

по тая гора 

зелена,  

при тая 

вода 

студена: 

      

          Ильо е юнак над юнак - 

           не дава хайта да мине,  

          не дава золум да бъде,  

          не дава обир да стане 

           по тая Рила планина 

           от разните ми читаци! 
                        

                                   Из „Юнаци се събират” 

                                                    на Минчо Дамянов 
 

 

17 януари 
Св. преподобни Антоний Велики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На своите ученици св. Антоний казвал: 

 "Аз се молих за вас да се удостоите и вие да получите 

този велик огнен Дух, Който получих аз. Ако искате да 

Го получите така, че Той да пребъдва във вас, 

принесете най-напред телесни трудове и смирение на 

сърцето, и въздигайки своите помисли към небето, ден 

и нощ търсете с чисто сърце този огнен Дух - и Той 

ще ви се даде завинаги и навеки …”

 
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 
януари 2012г. 

  

 

 
Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 
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	Св. преподобни Антоний Велики

