
 
 

 
 
 
 
 

19.03.2014 г. - Изложбена зала  в джамия 
„Ахмед бей”  - 16.00 часа 

Изложба „Пътят: време без граници” 
(Спасителни археологически разкопки по трасето 

на АМ „Струма”, Лот 1) 
Организира - Община Кюстендил, Регионален 
исторически музей „Акад. Йордан Иванов”-  
Кюстендил, Регионален исторически музей- 

Перник 
 

20.03.2014г. - Регионален исторически музей 
„Акад. Йордан Иванов” - 16.00 часа 

Изложба „Игри и играчки през вековете” 
Организира -  Регионален исторически музей – 

Благоевград, Регионален исторически музей 
„Акад. Йордан Иванов”-  Кюстендил 

 
 

20.03.2014г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
17.30 часа 

„Кюстендилска пролет” – изложба на 
кюстендилските художници 

Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 
 

24-28.03.2014г. -  Общински драматичен театър 
Отбелязване Международния  ден на театъра 

Гостува НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 

 

27.03.2014г. – НЧ „Братство1869” - 18.00 часа 
Отбелязване Международния  ден на театъра 

Представление на театър „Авансцена” 
Организира - НЧ „Братство1869” 

 
 

 
 

Кюстендилска 
 пролет 2014г. 

 
 

 
 
 

 
 

15 март 

18.30 часа  - Площад „Велбъжд” 
Избор на Девойка „Кюстендилска пролет” 

 
 

21 март 

11.00 часа  - площад „Велбъжд” 
 Молебен за здравето на кюстендилци 
 Ритуал по предаване символите на града 

 Празнична програма 
 

12.00 часа – Сцeна „Хисарлъка” 
Традиционно посрещане на пролетта  

Общоградски празник 
 

Информация за кино и театър 
www.kino-kn.eu 

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 
март 2014г. 

 

Трети март 
  Национален празник на 

България 

 

 

 

 

 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 

  

 
 
 
 
 



 
01.03.2014г. - НЧ „Братство 1869”- 10.00 часа 

Ден на любителското творчество 
Организира – Община Кюстендил, 

НЧ „Братство1869” 
 

01.03.2014г. – Градинката пред „Чифте баня” 
11.00часа 

Ходеща изложба „Чифте баня” 
Организира – НЧ „Зора”, Кюстендил 

 

03.03.2014г.-Площад „Велбъжд”, Арката  
11.00 часа 

Честване Националния празник на България 
 Поднасяне венци и цветя 

 Концерт на вокален ансамбъл„Света Троица”,  
гр. София 

Организира – Община Кюстендил 
 

03.03.2014г. – с. Жабокрът – 11.00 часа 
Честване Националния празник на България 

Организира – НЧ „ Съгласие 2007”, с. Жабокрът 
 

 05.03.2014г. - НЧ „Братство1869”- 17.30 часа 
Представяне книгата „Влакът за Емаус”  

на Теодора Димова 
Организира – Регионална библиотека  

 „Ем. Попдимитров” 
 

07.03.2014г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
17.30 часа 

Изложба „Жени-художнички” 
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 
07.03.2014г. – НЧ „Братство1869” - 17.30 часа 

Представяне книгата на А. Богоева 
 „Така видях земята” 

Организира - НЧ „Братство1869” 
 
 

 

 
07.03.2014г. – НЧ „Братство1869”  

18.30 часа 
Празничен спектакъл на Клуб по спортни  

танци „Велбъжданс” 
Организира - НЧ „Братство1869” 

 

09.03.2014г. – Честване 71 години от 
спасяването на българските евреи 

 Паметника  на Димитър Пешев - 11.00 часа  
Поднасяне венци и цветя на паметника 

Организира – Община Кюстендил 
 

 Фоайе на Общински драматичен театър 
11.30 часа 

Документална изложба 
 „Труден избор с голямо значение: съдбата на 

българските евреи” 
Организира – Община Кюстендил,  

Държавна агенция „Архиви” 

 

 НЧ „Братство 1869” –  16.00 часа 
Събрание на тема: „Делото на българските 

дипломати в спасението на еврейските бежанци по 
времето на Втората световна война“ 

Организира - НЧ „Братство1869” 
 

11.03.2014г. – Военен клуб – 17.30 часа 
Ден на българската артилерия и ракетни войски 

Организира – НЧ „Зора”, Кюстендил 
 

14.03.2014г. - Общински драматичен театър 
19.00 часа 

„Мъже под чехъл” 
  Гостува драматично – куклен театър 
„Константин Величков” - Пазарджик  

Организира – Общински драматичен театър, 
Кюстендил 

 
 

15.03.2014г. – Градинката пред Община 
Кюстендил  - 13.00 часа 

„С обич за Бети“ -пролетно благотворително 
 арт-ателие за изработване на картички 

Организира – Обединен детски комплекс 

16.03.2014г. –  НЧ „Съгласие 2007”,  
с. Жабокрът – 14.00 часа 

Празник на зелника и сладките изкушения 
Организира – НЧ „ Съгласие 2007”, с. Жабокрът 

 

17.03.2014г. – НЧ „Братство1869” - 11.00 часа 
Изложба на класа по изобразително изкуство 

Организира - НЧ „Братство1869” 
 

18.03.2014г. - Възрожденско училище-17.00 часа 
Обявяване на резултатите от Седмия национален 

конкурс „Пролет върху листа”  
и откриване на изложба  

Организира – Община Кюстендил 
 

18.03.2014г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
18.30 часа 

„Адажио от думи” 
Концертно представяне книгата 

на Вирджиния Атанасова „Среща в безкрая” 
Организира – Музикално сдружение  

„Марин Големинов”,  Регионална библиотека  
 „Ем. Попдимитров 

 

18.03. 2014г. - Общински драматичен театър 
19.00 часа 

„Откачена фамилия”  
Постановка на театър „Иван Димов” – Хасково 

Организира – Общински драматичен театър, 
Кюстендил 

 


