
 

 

105 години от рождението на 

акад. Марин Големинов(1908 – 2000) 
 

 

Композитор, диригент, 

музикален педагог, 

музикален публицист 

 

 

Кюстендилски 

представител на т.нар. 

второ поколение 

български творци, 

възпитал   поколения български музиканти. 

С творчеството си формира характерни за  

българската музика стилистични насоки, 

свързани с фолклора и неговото авторско 

претворяване. 

Един от инициаторите за създаване на 

Камерен оркестър при радио София и негов 

диригент,  директор на Софийската опера. 

Носител на наградата "Готфрид фон 

Хердер" на Виенския университет. 

Член на БАН,  академик (1989). Автор е на  

опери, танцови драми,  сред които 

класическата "Нестинарка"; произведения за 

хор и оркестър, за глас и оркестър; симфонии 

и други произведения за симфоничен и струнен 

оркестър; струнни квартети и други камерни 

творби за различни инструменти; хорови и 

солови песни. 
 

 

 

14 септември 

ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА КРЪСТА 

Кръстовден 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Издигнал се на кръст волно на 

същоименитото Твое жителство,  

Твоите щедрости дарувай, Христе Боже;  

возвесели победи над съпротивещите се  

като имаме Твоето оръжие за пособие на 

непобедима победа... 

 

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.info 
 

 

Културен календар 

септември 2013г. 

 

105  години от обявяването 

 на Независимостта на България 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 
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06.09.2013 г. - Площад „Велбъжд” –  11.00 часа 

Отбелязване 128 г. от  Съединението на България 

Поднасяне венци и цветя на паметника „Булаир” 

Организира – Община Кюстендил 

 

15.09.2013 г. – с. Търсино – 12.00 часа 

Откриване паметник на загиналите в Първата и 

Втората световна война  

Организира – Кметство с. Търсино 

 

20.09.2013 г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа 

Тържествен концерт по случай  

Деня на Независимостта на България 

Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

22.09.2013 г. – Площад „Велбъжд” - 11.00 часа 

  Отбелязване 105г. от  

Независимостта на България  

 Поднасяне венци и цветя  

на паметника „Булаир” 

 Празничен концерт с участието на 

ВФ „Неразделни” 

 

Организира – Община Кюстендил 

 

22.09.2013 г. - Международен събор 

„Краище 2013” с. Бобешино – 11.00 часа 

Организират – Община Кюстендил, 

Община Босилеград 

 

 

23 – 27 септември 2013г.  

 Общински драматичен театър 

 „Малкият Мук” - куклена пиеса 

Организира – Общински драматичен театър 
 

25 – 27 септември 2013 г.  

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА – СЕМИНАР НА 

ТЕМА: “ДОБРИ ПРАКТИКИ: РЕКЛАМА, 

КОМУНИКАЦИЯ И МАРКЕТИНГ”  

 

25.09.2013 г. - Възрожденско училище 

 13.30 часа - откриване 

 14.00 - 18.00 часа - представяне на доклади 

по темата 

 

26.09.2013 г. - Възрожденско училище 

 9.30 - 15.00 часа - обучение 

 

27 септември 2013 г.  

Конферентна зала на РИМ – Кюстендил 

 10.00 - 12.00 часа - закриване на семинара 
 

Организира - Министерство на културата и 

Регионален исторически музей 

„Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил 

 

 

25.09.2013 г. – Общински драматичен театър 

19.00 часа 

„Декамерон” - гостува театър „Българска армия” 

Организира – Общински драматичен театър 

 

26.09.2013 г. –Общински драматичен театър 

18.00 часа 

„Какъв е цветът на коня” 

 Изложба живопис на Бояна Пешева 

Организира – Общински драматичен театър 
 

 

27.09.2013 г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа 

Отбелязване на 105 години от рождението  

на акад. Марин Големинов 

Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

27 – 29 септември 2013 г. – с. Шишковци 
 

ФЕСТИВАЛ „БАЛКАНСКА ЧЕРГА” 

 

27.09.2013 г. - с. Шишковци  

 14.00 часа - Откриване на фестивала и 

фестивална програма 

 

28.09.2013 г. – с. Шишковци   

 10.00 часа - Фестивална програма 

 

29.09.2013 г. - с. Шишковци – 10.00 часа 

 Фестивална програма и закриване на 

фестивала 

 

Организира – Община Кюстендил,  

Кметство с. Шишковци и Сдружение „Роден край” 
 

 

 

30.09.2013 г. - НЧ „Братство 1869” - 11.00 часа 

Откриване изложба на  

Класа по изобразително изкуство 

Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

 

30.09.2013 г. – ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

18.30 часа  

Концерт на квартет „София”, 

посветен на Световния ден на музиката и  

105 год. от рождението на акад. Марин Големинов 

Организира – Община Кюстендил,  

МС „Марин Големинов”,  

Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" 


