
 
 
 

 
06.01.2017 г. - Катедрален храм  

„Успение Богородично”, Кюстендил  
11:00 часа 

Литийно шествие и водосвет за 
Йордановден  

Организира – Архиерейско наместничество, 
Кюстендил 

 
08.01.2017 г. - НЧ „Просвета 1922”,  

с. Слокощица – 12:30 часа 
Пресъздаване на обичая Бабин ден 
Организира - НЧ „Просвета 1922”, 

 с. Слокощица 
 

13.01.2017 г. – Общински драматичен 
театър -  19:00 часа 

„Аферата в хотел Уестминстър” 
Благотворителна постановка на 
 Общински драматичен театър 
 „Невена Коканова”, Дупница 

Организира – Общински драматичен 
 театър, Кюстендил 

 
14.01.2017 г. - НЧ „Славчо Темкин 1911”, 

 с. Драговищица – 13:00 часа 
„Сурва, весела година”  

Гостува сурвакарска група от   
НЧ „Зора 1948”, с. Ябълково  

Организират - НЧ „Славчо Темкин 1911”,  
с. Драговищица и НЧ „Зора 1948”,  

с. Ябълково  
 
 

 
 20.01.2017 г. - НЧ „Братство1869” 

 11:00 часа 
„Миг от живота на доброволеца“ 

Откриване на изложба от фотоконкурс  
Организира – НЧ „Братство1869” 

 

21.01.2017 г. – НЧ „Светило 1931”, 
с. Горна Гращица – 11:00 часа 

Пресъздаване на обичая Бабин ден 
Организира - НЧ „Светило 1931”, 

с. Горна Гращица 
 

24.01.2017 г. - НЧ „Братство1869” 
 14:00 часа 

Беседа на тема „Географията-древна и млада 
наука”, с участието на проф. Румен Пенин 

 „Географията - пътешествие и 
приключение” - фотоизложба на 

 проф. Румен Пенин 
 Организират – Географско дружество-

Кюстендил, Издателство „Булвест 2000”, 
НЧ „Братство1869” 

 

26-28.01.2017 г. 
Регионален исторически музей 

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

Музейна работилница за деца: 
Освободителите на Кюстендил 

Организира - Регионален исторически музей 
 

27.01.2017 г. - НЧ „Братство1869” 
 18:00 часа 

Тържествен концерт по случай 139 години 
от Освобождението на гр. Кюстендил  

Организира – НЧ „Братство1869” 
 

 
29.01.2017 г.  

 

Честване 139 години от 
Освобождението на гр. Кюстендил 

• Площад „Велбъжд” - 11:00 часа 
Празнично шествие от площад „Велбъжд” 
до паметника на Ильо Войвода, посветено 

на 139 години от Освобождението на 
 гр. Кюстендил  

Организира – Община Кюстендил 
 
 

• Къща-музей „Ильо Войвода” 
10:00 – 16:00 часа 

Безплатно посещение на експозицията  
 „Национално-освободителните  борби на 

населението от Кюстендилския край”  
Организира – Регионален исторически 

музей 
 

 
 

31.01.2017 г. – Общински драматичен 
театър, Кюстендил -  19:00 часа 

„Една нощ във Венеция”  
Оперета от Йохан Щраус  

Гостува Национален музикален театър 
„Стефан Македонски” гр. София 

Организира – Общински драматичен 
 театър, Кюстендил 
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
 

„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 
• Археологическа и нумизматична експозиция  

в зала „Асклепий” 
• Музеен кът за деца и любопитни възрастни „От 

Киноцентъра до музейната витрина. Реквизит от филма 
„Капитан Петко войвода” – гостуваща изложба на 

Исторически музей – Попово  
 

КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 
• Експозиция, посветена на Димитър Пешев и  

спасяването на българските евреи през  
Втората световна война 

• „Кметът Йосиф Шнитер” – гостуваща изложба на 
Исторически музей – Велинград 

 

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” 

(Ценни старопечатни книги от фонда на РИМ – 
Кюстендил) 

 

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

Владимир Димитров – Майстора 
• „Кристо на светло” – фотоизложба 

• „Коледна изложба на кюстендилските  
художници 2016” 

• „Майстора и Кюстендилската изобразителна школа” – 
от фонда на ХГ „Владимир Димитров – Майстора” 

 

 

 
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 
януари 2017 г. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Община Кюстендил 
   Отдел „Култура и духовно развитие” 
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