
 

  
 
 

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
НА ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА 1961” ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА 2019 г. 

 

 
Дата 

 
Дейност 

14.01.2019 г. Открит урок по Родолюбие  

13.02.2019 г. 
Изложба на класа по приложно и изобразително изкуство по повод 
“Трифон Зарезан” 

14.02.2019 г. 
Отбелязване на празника “Трифон Зарезан” - Конкурс за най-добро 
домашно вино и откриване на фото-изложба 

01.03.2019 г. 
Участие на читалищни състави и изпълнители в прегледа на 
Художествената самодейност 

02.03.2019 г. 
Обявяване на Еко конкурс на тема: "Нов живот на изхвърлените 
предмети" 

08.03.2019 г. Тържество по повод Международния ден на жената – 8 март 

11-14.03.2019 г. 
Празник на буквите съвместно с Начално училище „Св. Климент 
Охридски“ 

20.03.2019 г. Пролетна изложба на класа по изобразително изкуство 

03-06.04.2019 г. 
Съорганизатор на XXIII Международен конкурс на класическата 
китара Кюстендил, 2019 и участие на китаристи от класа по 
класическа китара  

 
09.04.2019 г. 

 
Провеждане на Маратон на четенето  

22.04.2019 г. 
Отбелязване на Деня на Земята и “Седмица на гората” – залесяване и 
почистване на тревните площи около читалището 

22.04.2019 г. 
Обявяване на резултатите от Еко конкурса „Нов живот на 
изхвърлените предмети“ и награждаване на победителите 

24.04.2019 г. Изложба “Великденско яйце”  
09.05.2019 г. Концерт - хепънинг по случай Деня на Европа 

07-13.05.2019 г. Отбелязване на Европейската младежка седмица 
15-30.05.2019 г. Съорганизатор на Международна камерна музикална академия 

01.06.2019 г. Отбелязване на Международния ден на детето  
19.06.2019 г. Годишна продукция на Детската музикална школа  
12.06.2019 г. Годишна изложба на класа по изобразително изкуство 

28 - 30.06.2019 г. 
Съорганизатор на Тринадесети международен фолклорен конкурс 
„Пауталия” – 2019 

28 - 30.06.2019 г. Участие на фолклорни състави и изпълнители в „Пауталия” – 2019 

01-31.07.2019 г. 
Участие на изпълнители и състави от читалището във фестивали и 
конкурси в страната и чужбина 

09.07.2019 г. Представяне на книга  

01-31.08.2019 г. 
Участие на изпълнители и състави от читалището в събори в селата 
от Община Кюстендил 



12.08.2019 г. Отбелязване на Международния ден на младежта 

10-20.08.2019 г. 
Съорганизатор на Международен Фестивал „Велики учители” и 
Международен конкурс за пианисти „Виктор Мержанов” 

01-02.09.2019 г. 
Съорганизатор на Тринадесети международен фестивал на старата 
градска и шлагерната песен „Пей сърце” - 2019 г. 

01-02.09.2019 г. 
 

Участие на фолклорни състави и изпълнители в Международен 
фестивал на старата градска и шлагерната песен „Пей сърце” - 2019 г. 

01-30.09.2019 г. 
Участие на изпълнители и състави от читалището в събори в селата 
от Община Кюстендил 

14.09.2019 г. Участие в инициативата „Да изчистим България“ 
30.09.2019 г. Отбелязване на Международния ден на музиката 
16.10.2019 г. Отбелязване на Седмицата на четенето 

22.10.2019 г. 
Провеждане на обучение на екологична тематика с участието на 
ученици от НУ „Св. Климент Охридски“ 

01.11.2019 г. 
Тържествен концерт по случай 1 Ноември – Деня на народните 
будителите и 58 години от създаването на читалището 

13.11.2019 г. Есенна изложба на класа по изобразително и приложно изкуство 
01.12.2019 г. Организиране на Анти - СПИН кампания  

02.12.2019 г. 
Обявяване на коледно-новогодишен конкурс за рисунка, картичка и 
сурвачка 

10.12.2019 г. Среща – разговор с кюстендилски писатели и поети 

18.12.2019 г. 
Коледно тържество-концерт, обявяване на резултатите и 
награждаване на победителите от конкурс за коледна рисунка, 
картичка и сурвачка 

27.12.2019 г. 
Коледно - новогодишно тържество за жителите на кв. Колуша и 
членове на „Клуб трета възраст” 

  
 
 
 


