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1 НОЕМВРИ 

ДЕН  НА  НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  

             

Слънцето е спряло поглед вам 

на вас, народните будители, 

горете с яркия си плам 

и събуждайте от огън душите ни. 

 

Че нощ дълбока е настъпила 

и тъмно е във нашите сърца, 

разгорете пламъка в душите ни 

и ни дарете светлина! 

 

Будители, учители, 

бъдете с нас сега. 

Запалете в мрака огъня 

дарете светлина! 

 

Че искриците на първото Възраждане 

блеснаха във нашата страна, 

затова със гордост нека казваме,  

че има БЪЛГАРИ в света. 

 

И нека горе са главите ни, 

щом чуем българския химн, 

и нека вярата в душите ни 

гори със плам неукротим! 

/Атанас Борисов/ 

 

 

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. 
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01.11.2010г. – Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 

Тържествен концерт, посветен на 

Деня на народните будители 

Организира - Читалище „Братство 1869” 

 

03.11.2010г. - Читалище „Братство 1869” - 11.00 часа 

 „Вълшебната приказка”-представление на 

 театър "Кюстендил" 

Организира - Читалище „Братство 1869” 

 

03.11.2010г. - ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

18. 00 часа 

Четвърти фестивал „Изкуството на Барока” 

Концерт с участието на: 

Алексис Косенко – траверсо флейта /Франция/ 

Зефира Вълова – цигулка 

Организира -  Сдружение Luxuria Europae, 

Община Кюстендил 

 

05.11.2010г. - Читалище „Братство 1869”  

 18.00 часа 

 „Понякога крадците са добре дошли” - премиера  на 

театър„Виделина”, гр. София 

 и отбелязване на 100г. от рождението на Ирина Тасева 

Организира - Читалище „Братство 1869” 

 

 

05.11.2010г. - ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

 17.30 часа  -  Изложба на Дита Старова и 

Нихад Бекири 

 18.00 часа  -  Изложба на македонски художници 

Организира – ХГ „Вл. Димитров – Майстора”, 

Читалище „Зора” 

 

09.11.2010г. - Читалище „Братство 1869” 

14.30 часа 

Беседа  с д-р Петър Берон   на тема : 

„Природата на Африка”  

Организира - Читалище „Братство1869”, 

Българско географско дружество - Кюстендил 

 

 

09.11.2010г. – Възрожденско училище  

 17.30 часа 

Здравна беседа „Пробиотиците – спасители от 

природата”   на проф. Н. Александров 

Организира – ГИК „Петър Димков” 

 

 

10.11.2010г. - Читалище „Братство 1869” 

17.30 часа 

Откриване изложба "Път към светлината" на  

Жеко Димитров – Димитровград 

Организира - Читалище „Братство 1869” 

 

17.11.2010г. – Общински драматичен театър  

19.00 часа 

„Магнолията или градското и селското теле”  

 комедия от Жак дьо Декер  

Премиера на театър „Перпетуум мобиле” 

 

 

23.11.2010г. – Читалище „Братство 1869” 

 18.00 часа 

"Малкият Мук - представление на театър "Кюстендил" 

Организира - Читалище „Братство 1869” 

 

 

24.11.2010г. -  ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

 18.00 часа 

„Новите лица на българската музикална култура” 

Вокален концерт с участието на оперните певци Лилия 

Здравкова, Юлиана Китанова и Илия Илиев 

Организира – МС „Марин Големинов” 

 

25.11.2010г. - Читалище „Братство 1869” 

18.00 часа 

Юбилеен концерт на градския духов оркестър 

Организира – Община Кюстендил,  

Читалище „Братство 1869” 

 

26.11.2010г. – Възрожденско училище  

 17.00 часа 

Отбелязване  Деня на християнското семейство  

и 65 години народен хор при  НЧ „Светлина 1871”,  

с. Соволяно 

Организира – Отдел „Култура и духовно развитие”,  

НЧ „Светлина 1871”, с. Соволяно 

30.11.2010г.  - ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

17.00 часа 

 "Интериорни бижута” - изложба на Иван Пенев 

Организира – ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 

 

Други събития през ноември 

 Премиера на куклената пиеса „Малкият принц” 

Организира – Общински драматичен театър 

 Представяне книгата„Изповед , водена от 

светлина...” пътеводител  за щастие на Вал  Христо 

Организира – ГИК „Петър Димков”  

 


