
 

 

 

 

1 НОЕМВРИ 

ДЕН  НА  НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

       

 Слънцето е спряло поглед вам 

на вас, народните будители, 

горете с яркия си плам 

и събуждайте от огън душите ни. 

 

Че нощ дълбока е настъпила 

и тъмно е във нашите сърца, 

разгорете пламъка в душите ни 

и ни дарете светлина! 

 

Будители, учители, 

бъдете с нас сега. 

Запалете в мрака огъня 

дарете светлина! 

 

Че искриците на първото Възраждане 

блеснаха във нашата страна, 

затова със гордост нека казваме,  

че има БЪЛГАРИ в света. 

 

И нека горе са главите ни, 

щом чуем българския химн, 

и нека вярата в душите ни 

гори със плам неукротим! 

                Атанас Борисов 

 

 

11 НОЕМВРИ 

Св. великомъченик  Мина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Христос, нашият Бог, те грабна от 

привременното войнство  

и в нетленното на небесното те показа 

общник, страстотръпче Мино,  

който и на мъчениците си нетленен венец. 

 
 
 

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 

ноември 2012г. 
 

 

 

1 ноември 

Ден  на народните будители  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 

 
 

 
 



 
 

01.11.2012г. – Възрожденско училище 

17.00 часа 

Фотоизложба „Библиотеките - паметта на нацията”, 

посветена на Деня на народните будители 

Организира – Регионална библиотека 

 „Ем. Попдимитров” 
 

 

01.11.2012г. – ХГ „Вл. Димитров - Майстора” 

17.30 часа 

Творческа среща с поета Петър Андасаров, 

посветена на Деня на народните будители 

Организира – ХГ „Вл. Димитров – Майстора, 

РБ „Ем. Попдимитров”, читалище „Асклепион” 

 

01.11.2012г. – НЧ „Братство 1869”  

18.00 часа 

Музикално-поетичен рецитал и  

 изложба на Жеко Димитров, посветени на  

Деня на народните будители 

Организира  –  НЧ „Братство 1869” 

 

02.11.2012г. –  с. Жабокрът  

18.30 часа 

Вечер - апотеоз „Нищо не е забравено”, посветена 

на 100-годишнината от Балканската война 

Организира  –  НЧ „Съгласие 2007” и 

съорганизатори 
 

03.11.2012г. – Общински драматичен театър 

18.00 часа 

Изложба черно-бяла фотография   

„Звезди във Венеция” 

Организира – Национална галерия за чуждестранно 

изкуство-София, „Гершон България” ЕООД, 

Общински драматичен театър 
 

 

 

 

07.11.2012 г. - НЧ „Братство 1869”  

18.00 часа 

 „Вълшебствата на Клара” 

Представление на театър „Кюстендил” 

Организира –  НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

 

13.11.2012 г. - Изложбена зала в джамия  

„Ахмед бей” - 18.00 часа  

Шести фестивал „Изкуството на Барока”  

гостува с „Цигулковите виртуози на барока” в 

изпълнение на Зефира Вълова – цигулка  

Организира - Регионален  исторически музей 

„Акад. Йордан Иванов”, сдружение Luxuria Europae 

 

 

 

15.11.2012г. – Възрожденско училище 

18.00 часа 

Беседа на тема: Христо Славейков - 

общественик, политик, юрист и гражданин 

Организира  – НЧ „Зора”, гр. Кюстендил 

 
 

 

16.11.2012 г. - НЧ „Братство 1869”  

11.30 часа 

Представление на театър „Авансцена” 

Организира –  НЧ „Братство 1869” 

 

 

16.11.2012 г. - НЧ „Братство 1869”  

 18.00 часа 

Концерт по повод Международния ден на 

толерантността 

Организира –  НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

 

 

20.11.2012 г. - НЧ „Братство 1869”  

 11.00 часа 

Представление на театър „Авансцена” 

Организира –  НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

 

 

21.11.2012 г. - НЧ „Братство 1869”  

11.00 часа 

Откриване изложба на учениците от 

 класа по рисуване при НЧ „Братство 1869” 

Организира –  НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

 

 

22.11.2012Г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

 

Руски културно-информационен център 

гр. София гостува  по случай  200-годишнината  

от победата на Русия в  

Отечествената война от 1812г. 

Организира –  Община Кюстендил, 

Руски  културно-информационен център 

гр.София, НЧ „Братство 1869” 
 

 

 

 

23.11.2012г. – Общински драматичен театър 

18.00 часа 

Изложба живопис „Картини с цветен аромат” 

 на Цветанка Никифорова 

Организира – Общински драматичен театър 
 

 

 

 

 

 

29.11.2012 г. - НЧ „Братство 1869”  

18.00 часа 

130 години духова музика в гр. Кюстендил 

Концерт на Духов оркестър - Кюстендил 

Организира  – Община Кюстендил 

 


