
 

 

 

17.01.2011г. – Читалище „Братство 1869”  

 18.00 часа 

Отбелязване на 72г. от рождението на  

 поета Биньо Иванов 

Организира - читалище „Братство 1869” 
 

 

 

21.01.2011г. – Пресъздаване на народния 

празник Бабинден 

 12.00 часа -  НЧ „Сл. Темкин 1911” 

с. Драговищица 

 

 13.00 часа - НЧ „Светлина 1922” с. Коняво 

 13.00 часа - НЧ „Светлина 1871” с. Соволяно 

 18.30 часа – НЧ „Вл. Димитров – Майстора” 

с. Шишковци 

 

 

24.01.2011г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

17.00 часа 

Презентация на електронното 

издание"Интерпретации с цвят" на 

 Мария Евтимова 

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 

 

 

26.01.2011г. – Читалище „Братство 1869”  

11.00 часа 

Изложба на млади кюстендилски таланти 

Организира - читалище „Братство 1869” 

 

 

27.01.2011г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

17.00 часа 

"HollyWood-HappyEnd" инсталация на 

художника Владо Веселинов.                        

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 

 

 

 

На 29 януари 

Безплатно посещение на експозицията  

 „Национално-освободителните  борби на 

населението от Кюстендилския край””в 

Къща-музей „Ильо Войвода”   

ул. Цар Освободител” №189 

 
 

 

 

 

28.01.2011г. – Читалище „Братство 1869”  

11.00 часа 

Отбелязване на 159 г. от рождението на  

Ефрем Каранов – просветен деятел,  

фолклорист  и етнограф  

Организира - читалище „Братство 1869” 

 

133 години от Освобождението  

на Кюстендил 
 

28.01.2011г. – Читалище „Пробуда 1961”  

18.00 часа 

 Тържествен концерт по случай 133г.  от 

Освобождението на гр. Кюстендил  

от османско иго 

Организира – читалище „Пробуда 1961” 

 

 

29.01.2011г. – Площад „Велбъжд”  

11.00 часа 

Празнично шествие от площад „Велбъжд” до 

паметника на Ильо Войвода, посветено  

на 133 години от 

Освобождението на гр. Кюстендил 

Организира – Община Кюстендил 
 

 

31.01.2011г. – Читалище „Братство 1869”  

18.00 часа 

 Тържествен концерт по случай  

133 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 
 

 

Кръщение Господне, 

 Богоявление, Водици, Йордановден 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в 
Йордан,  

откри се поклонението на Св. Троица;  
защото гласът на Отца свидетелстваше 
за Тебе, като Те нарече възлюбен Син;  

и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото.  

Христе, Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе”. 

 
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 2011г. 

  

 

Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 



 

 


