
 
 
 
 
 

Регионален исторически музей  
Кюстендил  

 
 Зала „Асклепий”  
Археологическа и 
нумизматична експозиция 
в зала „Асклепий”  

 
 Къща- музей „Димитър 
Пешев”  
„Спасяването на 
българските евреи от 

лагерите на смъртта през Втората Световна 
война 
 

 Емфиеджиева къща”  
“Градски бит и култура на 
населението в Кюстендил 
от края на 19 и началото на 
20 век 

 Средновековна църква 
„Св. Георги”и музеен 
комплекс ‘Св. Георги”, 
кв. Колуша 

Изложбата „Възрожденски 
икони, църковна утвар и старопечатни книги” 

 

 Къща музей 
 „Ильо Войвода”  
“Национално-
освободителните борби на 
населението от Кюстендилския край” 
 

 

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. 
 

 

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 

ноември 2013г. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

 
 



 

01.11.2013г. – ХГ „Вл. Димитров-
Майстора” 
12.00 часа 

Юбилейна ретроспективна изложба 
на Свилен Блажев 

Организират – ХГ „Вл. Димитров – 
Майстора”, 

Община Кюстендил 
 

01.11.2013г. – НЧ „Димитър Каляшки 
1920”, 

с. Жиленци – 16.00 часа 
„Поклон, будители народни” 

Отбелязване Деня на народните будители 
Организира  –  НЧ „Димитър Каляшки 

1920”, 
с. Жиленци 

 
01.11.2013г. – НЧ „Братство 1869”  - 

17.30 часа 
Представяне на книгата „Звезди в чувал от 

зебло” на Иван Демиревски 
Организира  –  НЧ „Братство 1869” 

 
06.11.2013г. – НЧ „Братство 1869” - 18.00 

часа 
Представление „Кълбовидна мълния” 

на Народен театър „Иван Вазов”, гр. София 
Организира  –  НЧ „Братство 1869” 

 
 

 
 

13.11.2013г. – Възрожденско училище 
17.30 часа 

Видни кюстендилски граждани 
кап. Стоян Йовев. Представяне на книгата 

„Кюстендил в миналото и сега 1936” 
Организира  –  НЧ „Зора”, Кюстендил 

 
14.11.2013г. – Общински драматичен 

театър 
19.00 часа 

„Малкият принц” – постановка на   
Пътуващ театър „ПРОтегни ръка” 

Организират – ProCredit Bank, Общински 
драматичен театър 

14.11.2013г. – НЧ „Братство 1869” 
19.00 часа 

Прожекция на филма „Ром Кихот” 
Организират  –  ARS Digital Studio, 

Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869” 
 

16.11.2013г. – Общински драматичен 
театър 

18.18 часа 
Изложба живопис „Четки и пеперуди” 

на Пламена Димитрова 
Организира – Общински драматичен 

театър 
 
 

 

18-22.11.2013г. - Общински драматичен 
театър 

„Таласъма Тропалан” - куклено 
представление на 

театър  Търговище 
Организира – Общински драматичен 

театър 
 

20.11.2013г. – НЧ „Братство 1869”  
18.00 часа 

Концерт на Балкански младежки оркестър 
Организира  –  НЧ „Братство 1869” 

 
20.11.2013г. - Общински драматичен 

театър 19.00часа 

„Духът  на поета” – постановка на  

Народен театър  „Иван Вазов”, гр. София 
      Организира – Общински драматичен 

театър 
  

21.11.2013г. – НЧ „Братство 1869”  
18.00 часа 

Концерт на Балкански младежки оркестър 
Организира –  НЧ „Братство 1869” 

 
29.11.2013г. – НЧ „Братство 1869”  

18.00 часа 
Благотворителен концерт за набиране на 

средства за Анти-СПИН кампания 
Организира –  НЧ „Братство 1869”  


