
 
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 
 

 Археологическа и нумизматична експозиция  

в зала „Асклепий” 

 Музеен кът за деца и любопитни възрастни  

 Eтнографска изложба в зала „Стримон” 

„С дъх на билки – лечебни и магични” 
 

КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 

 Експозиция, посветена на Димитър Пешев и 

спасяването на българските евреи през 

Втората световна война 

 „ Български офицери, родени извън пределите на 

Княжество България” – гостуваща изложба на 

Македонски научен институт 
 

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ 

„АХМЕД БЕЙ” 

„Пътят: време без граници” – спасителни 

археологически проучвания по трасето на 

автомагистрала „Струма” Лот 2 
 

КЪЩА-МУЗЕЙ „ИЛЬО ВОЙВОДА” 

„Национално-освободителните борби на 

 населението от Кюстендилския край” 
 

ЕМФИЕДЖИЕВА КЪЩА 

“Градски бит и култура на населението в  

Кюстендил от края на XIX и началото на XX век” 
 

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ” 

 „Храмови иконописания от Пернишко”  

Изложба на Регионален исторически музей  – Перник  

 

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА” 

 Постоянна експозиция на Вл. Димитров – Майстора 

 „Кюстендилска пролет 2018” 

Изложба на кюстендилските художници 

 Възпоменателна изложба живопис на художника 

Симеон Николов 

 Арт инсталация на Владо Веселинов  
 

 
 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие”, 

 гр. Кюстендил 

тел: 078/ 55-00 -35, 078/ 55-00 -37 

e-mail: cultura_кn@abv.bg, 

 www.kultura-kn.info 

 
 

19.05.2018 г.   

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

10:00 – 18:30 часа 

Игра с награди „Отключи историята на своя 

 град VIII” на музейни експозиции и 

забележителности на Кюстендил 
 

14:00  – 17:00 часа 

 Истории от глина – изработване на глинени 

съдове с грънчарско колело 

  Майска обредност за здраве 
 

18:30 часа 

Теглене на томболата от играта „Отключи 

историята на своя град VIII” 
 

20:00 часа 

Концертна програма и светлинно шоу 

 в двора на музея 
 

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

18:30 часа 

Гостуваща изложба на Цветослав Христов 
 

21:00 часа 

 Аудио-акустична академия  

 Любомир Велев представя част от своите 

музикални арт филми 

 
Всички музеи са с безплатен вход на 

19 май 2018 г. и удължено работно време 

 

Културен календар 

май 2018 г. 

24 май 

Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Община Кюстендил 

Отдел  „Култура и духовно развитие” 
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03.05.2018 г. – Общински драматичен театър - 18:00 часа 

„Дракончето в мен“  

Куклена пиеса по книгата на Михаил Калдъръмов 

Продукция на театралната школа към ОДК 

Организира – Община Кюстендил, 

Обединен детски комплекс 

 

03.05.2018 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” - 19:00 часа 

Майски музикални дни 2018 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей”  

Стойка Миланова – цигулка 

Симеон Кирков (Белгия) – виола 

Организира – Община Кюстендил,  

Музикално сдружение „Марин Големинов” 

 

08.05.2018 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

19:00 часа 

Майски музикални дни 2018 

Клавирен рецитал на Симеон Гошев – пиано 

Организира – Община Кюстендил,  

Музикално сдружение „Марин Големинов” 

 

09.05.2018 г. – Площад „Велбъжд” - 11:00 часа 

Отбелязване Деня на победата  

Организира – Община Кюстендил, 

Областен и Общински съвети на Съюза на 

 воините на България 

 

09.05.2018 г. – НЧ „Братство 1869” - 11:00 часа 

Отбелязване  Деня на Европа 

Организира – НЧ „Братство1869” 

 

09.05.2018 г. – Площада пред Общински  

драматичен театър - 17:30 часа 

Детски празник на талантите 

 „Да докоснеш дъгата” 

Организира – Община Кюстендил, 

Обединен детски комплекс 

 

11.05.2018 г. – Регионален исторически музей, 

Конферентна зала – 17:30 часа 

 „Никой не е по-голям от хляба” 

Публична лекция на доц. д-р Екатерина Керемидарска  

Организира – Регионален исторически музей 

 

11.05.2018 г. -  Къща-музей „Людмил Янков” - 18:00 часа 

Представяне на последната книга  

на Методи Джонев 

Организира – НЧ „Братство1869” 

 

 

15.05.2018 г. – НЧ „Братство 1869” - 17:30 часа 

Концерт на млади изпълнители от Кюстендил и Благоевград 

Организира – НЧ „Братство1869” 

 

15.05.2018 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” - 19:00 часа 

Майски музикални дни 2018 

Концерт на Квартет „София” 

Носители на наградата за високи художествени  

постижения „Академик Марин Големинов” 2017 

Организира – Община Кюстендил, 

Музикално сдружение „Марин Големинов” 
 

16.05.2018 г. - Музеен комплекс „Св. Георги” - 17:00 часа 

„Храмови иконописания от Пернишко” 

Изложба на Регионален исторически музей, Перник 

Организира - Регионален исторически музей, Кюстендил 

 и Регионален исторически музей, Перник 
 

17.05.2018 г. – Общински драматичен театър - 18:00 часа 

„Съкровището на Силвестър“ - пиеса от Анжел Вагенщайн  

Продукция на театралната школа към ОДК 

Организира – Община Кюстендил, 

Обединен детски комплекс 
 

17-18.05.2018 г. – Регионален исторически музей, Музеен 

детски кът при зала  „Асклепий” - 14:00 - 18:00 часа 

Музейна работилница за деца: 

букви и старопечатни техники 

Организира – Регионален исторически музей 
 

19.05.2018 г.  

Европейска нощ на музеите  
 

21.05.2018 г. -  НЧ „Братство 1869”- 18:00 часа 

Камерен концерт  

Росен Идеалов – кларинет,  

Георгита Бояджиева – виолончело 

 Александър Василенко - пиано  

Организира – НЧ „Братство1869” 
 

21.05.2018 г. – Общински драматичен театър - 19:00 часа 

„Списъкът на Дон Жуан” 

Продукция на „Петра Адвертайзинг” 

Организира – Общински драматичен театър 
 

23.05.2018 г. -  НЧ „Братство 1869”- 14:00 часа 

Филм-беседа и етнографска изложба 

 „Мароко-една африканска перла” 

Гостува посланика на  Кралство Мароко в България 

 Организира – Географско дружество - Кюстендил, 

НЧ „Братство1869” 

 

 

 

24.05.2018 г. – Площад „Велбъжд” - 11:00 часа 

Честване Деня  на българската просвета и  

култура и на славянската писменост 
 Организира – Община Кюстендил 

 

24.05.2018 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” - 12:00 часа 

„Иконата като символ на православието”  

Изложба от колекцията на Румен Манов  

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
 

28.05.2018 г. – Площад „Велбъжд”, Арката - 17:00 часа 

„Деца като слънца” 

Карнавално шествие на деца от ДГ „Слънце” 

Организира - ДГ „Слънце” 
 

28.05.2018 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” - 19:00 часа 

Майски музикални дни 2018 

 „Вечната любов в операта” 

Концерт-спектакъл с участието на оперни певци от 

Националната музикална академия „Панчо Владигеров” 

Режисура и водещ Павел Герджиков, носител на 

Националната награда за принос в 

 музикалното изкуство „Академик Марин Големинов“ 2017 

Организира – Община Кюстендил,  

Музикално сдружение „Марин Големинов” 
 

29.05.2018 г. – Общински драматичен театър - 17:30 часа 

 Мюзикъл „Храбрият оловен войник“  

с участието на театралната школа към ОДК и 

ВГ „Калпазани“ към ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

 Тържествена церемония по награждаване на  

победителите в Общински конкурс  за детско 

творчество„Кюстендил – това е моят град“ 

Организира – Община Кюстендил, 

Обединен детски комплекс 
 

30.05.2018 г. -  НЧ „Братство 1869”- 18:00 часа 

Обявяване резултатите и награждаване на лауреатите 

 от Националния литературен конкурс за  

поезия „Биньо Иванов” 2018  

Организира – НЧ „Братство1869” 
 

31.05.2018 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”-19:00 часа 

Майски музикални дни 2018 

„Да се докоснеш до цигулката на Паганини...” 

 Павел Минев (България/Русия) – цигулка 

 Андрей Писарев (Русия) – цигулка 

Организира – Община Кюстендил,  

Музикално сдружение „Марин Големинов” 


