
  
 
 

 
 
 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
 

„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 
• Археологическа и нумизматична експозиция в зала 

„Асклепий” 
• Музеен кът за деца и любопитни възрастни 

• Етнографска изложба „Из Кюстендилската чаршия” в 
зала „Стримон” 

 
КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 

• Експозиция, посветена на Димитър Пешев и 
спасяването на българските евреи през Втората 

световна война 
• Изложба „Крехка толерантност – Спасяването на 

евреите в Европа през Втората световна война”, 
гостуваща изложба на НИМ в Къща музей „Димитър 

Пешев” 
 

ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ  
„АХМЕД БЕЙ” 

Етнографска изложба от дарение на Христина и Мила 
Милчеви „Откровеност в багри и форми“ 

 
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” 
 

 

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

Владимир Димитров – Майстора 
• Майстора – подготвителни рисунки 

• Годишна изложба на кюстендилските художници 
 

 

 

 

 
Регионален исторически музей 

“Акад. Йордан Иванов” 
тел. 078/ 55 01 25, 0895 541 376 

 
Къща музей „Емфиеджиева къща” 

тел. 078/ 55 01 29, 0895 541 388 
 

Къща музей „Ильо Войвода” 
тел. 078/ 55 01 26, 0895 541 381 

 
Къща музей „Димитър Пешев” 
тел. 078/ 55 18 11, 0895 541 391 

 
Джамия „Ахмед бей” 

тел. 078/ 55 01 24, 0895 541 384 
 

Музеен комплекс „Св. Георги” 
тел. 078/ 55 20 83, 0894 551 996 

 
ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

тел. 078/55 00 29 
 

Общински драматичен театър 
тел. 078/98 73 37, 0889860760 

 

Кино в „Театъра” 
0885 885 480 

 

Регионална библиотека    
„Ем.Попдимитров” 

078/55 01 16, 078/55 01 19, 
 

Обединен детски комплекс 
078/55 06 15 

 
 
 

 
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 

 

 

 

Културен календар 
февруари 2016 г. 

 

143 години от обесването на 
Васил Левски 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 
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01.02.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
12:00 часа 

Честване 134 г. от рождението на 
Вл. Димитров –Майстора 

 

• Изложба живопис на проф. Ивайло Мирчев – 
носител на  Националната награда за живопис на 

името на Майстора за 2015 г. 
 

• Церемония по връчването на Националната 
награда за живопис „Владимир Димитров-

Майстора  2016”  
 

01.02.2016 г. - с. Шишковци – 13:30 часа 
Посещение  на къща-музей „Вл. Димитров -

Майстора” 
 

02.02.2016 г. - НЧ „Пробуда 1928”,  
с. Жабокрът – 13:00 часа 

Традиционно отбелязване на празника 
„Петльовден” 

 
02.02.2016 г. – Възрожденско училище 

 17:30 часа 
„Токатата и още нещо” 

Клавирен концерт на Ростислав Йовчев 
 

03.02.2016 г. - Общински драматичен театър  
19:00 часа 
„Свалячи” 

Гостува ДТ „Антон Страшимиров”, гр. Разград 
 

04.02.2016 г. - Общински драматичен театър  
18:30 часа 

„45 години истински дом” 
Благотворителен концерт на Илия Луков и 

приятели, посветен на 45 години от създаването на 
Дома за възрастни хора с физически увреждания 

„Ильо Войвода” 
 
 

 
 
 
05.02.2016 г.-Възрожденско училище -17:30 часа 

„Пътят на професора” 
Документален филм за проф.Сашо Стоянов 

 
05.02.2016 г. -  Фоайе на Общински драматичен 

театър - 18:00 часа 
Изложба „Настроения” -  картини върху коприна 

на Таня Русева 
 

10.02.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
17:30 часа 

Изложба на кюстендилския художник 
 Станислав Божанков 

 
11-13.02.2016 г. - Регионален исторически музей 

14:00 - 18:30 часа 
Музейна работилница за деца: 

Археология и реставрация 
 
12.02.2016 г. - НЧ „Светлина 1871”, с. Соволяно 

„Вино и любов” 
Среща разговор с поетесата Здравка Радичкова 
 

12.02.2016 г. - Конферентна зала на  
Регионален исторически музей - 16:00 часа 

Публична лекция за резултатите от спасителните 
археологически проучвания по трасето на 

автомагистрала „Струма” 
 

14.02.2016 г. – НЧ „Пробуда 1961”, Кюстендил 
11:00 часа 

“Трифон Зарезан”  
Конкурс за най-добро домашно вино 

 
14.02.2016 г.  – НЧ „Светлина 1913”, Раждавица 

12:00 часа 
Празник на лозаря 

 

 
 
 

18.02.2016 г. – НЧ „Братство 1869” – 11:00 часа 
Откриване изложба на класа по изобразително 

изкуство 
 

19.02.2016 г. – Паметника на Васил Левски 
11:00 часа 

Отбелязване 143 г. от обесването на Васил Левски 
 

19.02.2016 г. – с. Соволяно – 12:30 часа 
Паметна плоча на Васил Левски 

Отбелязване 143 г. от обесването на  
Васил Левски 

 
20.02.2016 г. – НЧ „Зора 1948”, с. Ябълково  

12:00 часа 
Конкурс „ Ябълковски качамак” 

 
24.02.2016 г. – НЧ „Братство 1869” – 11:00 часа 

Отбелязване на 123 г. от рождението  
на Крум Кюлявков   

 
24.02.2016 г.-Възрожденско училище -17:30 часа 

Представяне книгата на Люба Пашова 
„Извън играта” 

 
25.02.2016 г. - Общински драматичен театър  

19:00 часа 
„Юбилей” 

Моноспектакъл на Мариус Куркински 
Гостува продуцентска къща „Ажур Пико” 

 
27.02.2016 г. - НЧ  „Отец Паисий 1936”,  

с. Гърляно – 10:30 часа 
Традиционно подаряване на мартеници в 

 с. Гърляно и с.Ръсово, изработени от членове на 
читалището 

 
29.02.2016 г. - Общински драматичен театър  

19:00 часа 
„Наследството” 

Гостува театър „Искри и сезони”, гр. София 
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