
 
ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА 2017 

 
 
 
 

24 ЮНИ (СЪБОТА) 
Градинката пред Община Кюстендил 

10:00 – Изложба-базар на череши и черешови 
произведения 
*Изложение на занаятчии и производители 
*Арт-работилници за деца 
11:00 – Официално откриване на празника 
* Представяне на перспективни сортове череши за 
страната и района от Института по земеделие -
Кюстендил 
*Конкурс за най-едра череша, най-атрактивно вешало, 
най-красив черешов щанд 
12:00 – Фолклорен празник „Черешчица род родила” 
15:00 – Обявяване на резултатите от конкурса 

 
Площад „Велбъжд” 

19:00  - Празничен концерт с участието на 
 рок група Б.Т.Р. 
 

25 ЮНИ (НЕДЕЛЯ) 
Градинката пред Община Кюстендил 

10:00 – Изложба-базар на череши и черешови 
произведения 
*Изложение на занаятчии и производители 
*Арт-работилници за деца – редене на вешала и пана 
12:00 – Кулинарна надпревара „Череши в кухнята”, 
 със специалното участие на Иван Звездев 
13:30 – Фолклорен празник „Черешчица род родила”  
15:00 – Обявяване на резултатите от кулинарна 
надпревара „Череши в кухнята”  

 
Организират – Община Кюстендил,   
Институт по земеделие-Кюстендил 

 
 
 

 
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 

• Образователна изложба „Деца правят музей” 
 

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 19 и началото на 20 век” 
 

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ” 
Музеен комплекс „Св. Георги” със средновековна 

църква „Св. Георги” (X-XI в.) и изложба 
„Печатната книга – пазител на българската духовност” 

 

• Постоянна експозиция с творби на Владимир  
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

Димитров – Майстора 
• Изложба живопис, графика, илюстрация  

на Любен Диманов 
• „LUCUS” - пластично - светлинна инсталация на 

Аксиния Пейчева и Мартин Йорданов   
 

 
Отдел  „Култура и духовно, Община Кюстендил 

тел: 078/ 55-00 -35, 078/ 55-00 -37 
e-mail: cultura_кn@abv.bg, www.kultura-kn.info 

 

 

 

 

 

Културен календар 
юни 2017 г. 

 

 
Община Кюстендил 

Отдел  „Култура и духовно развитие” 

 

 

  

 

mailto:cultura_кn@abv.bg�


 
 

01.06.2017 г. – Площад „Велбъжд”, Арката 
16:00 часа 

Детски празник, посветен на Деня на детето 
16:00 часа - Куклена пиеса „Мишките“ 

16:30 часа - Тържествено връчване на наградите от 
конкурса „Кюстендил - това е моят град” 

17:30 часа - Арт-работилници 
• Гигантски приказни пеперуди 

18:00 часа - Меджик шоу Рос – фокуси 
18:30 часа - Зумба и детска дискотека с  

ТФ „Пъстри ритми“ 
• „Ракетно рали“ – състезание с 

автомобили с ракетни двигатели 
Организират – Община Кюстендил,  

 Обединен детски комплекс 
 

02.06.2017 г. – с. Горановци 
Паметника на  40-те  загинали горановци от трите 

войни – 10:00 часа 
Отбелязване Деня  на Ботев и загиналите за 

свободата на България 
Организира – НЧ „Христо Ботев 1925”  

с. Горановци 
 

02.06.2017 г.  -  Площад „Велбъжд”, Арката 
12:00 часа 

Ден на Ботев и загиналите за 
 свободата на България 

Едновременно поднасяне цветя на паметниците  
на загиналите за свободата на България 

Организира – Община Кюстендил 
 

02-04.06.2017 г. –  Регионален исторически музей, 
Конферентна зала - 13:30 часа 

Ежегодни Кюстендилски четения 2017 на тема: 
„Историята между еволюцията и революцията” 

Организират - Исторически факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски”,  Регионален исторически музей 

„Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил 

 
 
 
 

 
02.06.2017 г.  -  НЧ „Светлина 1922”, с Коняво 

19:00 часа 
Тържествено честване на 95 години от 

 създаването на читалището  
Организира – НЧ „Светлина 1922”, с Коняво 

 
05.06.2017 г.  -  НЧ „Братство 1869” – 11:00 часа 

Фото-изложба, посветена на дейността на читалище 
„Братство 1869” 

Организира – НЧ „Братство 1869” 
 

06.06.2017 г. - НЧ “Пробуда 1961”, Кюстендил  
10:30 часа 

Годишна изложба на класа по изобразително и 
приложно изкуство 

Организира – НЧ “Пробуда 1961”, Кюстендил 
 

06.06.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”   
18:00 часа 

„Военни художници” - изложба по повод  
100 години Първа световна война /1917 – 2017/,  

с творби от фонда на ХГ – Русе и 
 ХГ „Вл. Димитров-Майстора”, Кюстендил 
Организира – ХГ „Вл.Димитров-Майстора 

 
08 - 10.06.2017 г. – Регионален исторически музей, 

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

Музейна работилница за деца: плетене на кошници 
Организира – Регионален исторически музей 

 
12-23.06.2017 г. – с. Шишковци 

„Студентски пленер 2017”, с участието на студенти  
от Националната художествена академия, София  

Организира - ХГ „Вл.Димитров-Майстора 
 

14-15.06.2017 г. –  Регионален исторически музей, 
Конферентна зала - 13:30 часа 

Научна конференция „Музейните и архивни фондове – 
места на памет. Представяне на богатството на 

музейните фондове и архиви от Югозападна 
България.”  

Организира – Регионален исторически музей  
 

 
 
 

15.06.2017 г. - Къща-музей „Вл. Димитров- 
Майстора”, с. Шишковци  - 18:00 часа 

„Струмски вечери на изкуствата” 
Музикално поетична вечер 

Организират –  НЧ „Асклепион 1998”- Кюстендил, 
 ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

 
17.06.2017 г.  - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 19:00 часа 
Концерт „Девойко мори хубава” – класическа музика и 

поезия 
Организира – ХГ „Вл.Димитров -Майстора” 

 
21.06.2017 г. - Общински драматичен театър 

19:00 часа 
„Любов в лудницата” 

Гостува сцена Ажур Пико 
Организира – Общински драматичен театър 

 
23.06.2017 г.  - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

18:30 часа  
Изложба с творби на студенти, участници в   
„Студентски пленер 2017” – с. Шишковци 

Организира – ХГ „Вл.Димитров – Майстора” 
 

24.06.2017 г. – Обединен детски комплекс 
 9:30 часа  

Посрещане на народния празник Еньовден  в 
Осоговската планина 

 Организира – Обединен детски комплекс 
 

27.06.2017 г.  -  НЧ „Братство 1869” – 11:00 часа 
Годишна изложба на класа по рисуване с преподавател 

Людмила Христова 
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 
30.06.2017 г.  – Площад „Велбъжд”- 18:00 часа 
Фолклорен  спектакъл „Свята земя българска” 

Национално турне с участието на ансамбъл „Чинари”, 
Поли Паскова, Шкумбата 

Организират – Списание „Бизнес клуб” 
Община Кюстендил 
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