ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. февруари 2012 година
01.02./сряда/
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
село Мещица
13.30 ч.
Салона на старото читалище
кв. Бела вода
02.02./четвъртък/
17.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
03.02./петък/
10.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
село Рударци
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
18.30 ч.
Общински младежки дом
04.02./събота/
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
село Драгичево
18.00 ч.
Общински младежки дом
05.02./неделя/
11.00 ч.
Галерия ”Л. Гайдаров”
18.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1961 г.”
село Люлин
06.02./понеделник/
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
18.30 ч.
кметството
село Драгичево
07.02./вторник/

130 години от рождението на Владимир Димитров
Майстора – литературна витрина
Трифон Зарезан – честване, инициатива на НЧ “Пробуда1935 г.”
“Трифоне, Трифоне…”- забавна вечер
130 години от рождението на Добри Немиров –
литературна витрина
Добри Немиров – литературна витрина
Кинопрожекция: „Кино каравана” - Румъния
“Вредата от употребата на алкохол. Алкохолно отравяне
при децата и усложнения” - дискусия
5 години от създаването на танцова школа „Хоро” –
честване
Матине концерт на КО ”Орфей” с диригент Райчо
Христов, с участието на именитата проф. Стойка
Миланова – цигулка, и нейни студенти в Националната
музикална академия „П. Владигеров”
“Сирни Заговезни” – представяне на обичая

70 години от рождението на живописеца Валтер Гогов
/род. 05.02.1942 г./ - изложба
“Живот и творчество на Чарлз Дикенс” – дискусия,
инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
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10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
13.00 ч.
ХІ ОУ “Елин Пелин”
кв. Изток
17.00 ч.
Общински младежки дом
09.02. /четвъртък/
19,00 ч.
Театрален салон

09-16.02.
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.02./петък/
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
село Мещица
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
18.30 ч.
Общински младежки дом
12.02./неделя/
10.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
село Рударци
13.02. /понеделник/
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
19,00 ч.
Театрален салон

14.02./вторник/
10.00 ч.
Спортно училище

200 години от рождението на Чарлз Дикенс - литературна
витрина
“Здравословното хранене при децата” – беседа,
инициатива на НЧ “Искра-1960 г.”
Срочна изложба на класа по изобразително изкуство от
Обединена школа по изкуствата при ОК ДК, съвместна
инициатива с ОК Дворец на културата
«Да готвиш с Елвис» - от Лий хол, режисьор Николай
Ламбрев, сценография и костюми Чайка Петрушева,
музикален дизайн Дони, пластика Мила Искренова,
участват: Веселин Мезеклиев, Савина Бързева, Аделина
Петрова, Михаил Петров
„Ехо от Сурва“ – видео витрина
175 години от смъртта на Александър Сергеевич Пушкин
- изложба
55 години от откриването на Двореца на културата в
Перник - изложба
Кинопрожекция: „Черно поле” - Гърция
Светослав Минков - литературно четене

„Из живота и творчеството на Светослав Минков” литературно-документална изложба, посветена на 110годишнината от рождението на патрона на библиотеката
“За мишките и хората” от Стайнбек, режисьор Асен
Блатечки, сценография и костюми Антония Попова,
музика Христо Намлиев, участват: Асен Блатечки, Калин
Врачански, Васил Банов, Илия Добрев, Алексей
Кожухаров, Силвия Петкова, Божидар Попчев, Иван
Чипариков, Васил Пенов, Васко Чушев – постановка на
ОбДТ “Б. Дановски”
“Ти гониш” – прожекция на филм и дискусия за
превенция за СПИН, инициатива на НЧ “Искра-1960 г.”
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кв. Изток
17.00 ч.
НЧ “Светлина-1919 г.”
село Студена
17.00 ч.
НЧ “Отец Паисий-1928 г.”
село Витановци
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Минна дирекция
17.30 ч.
Галерия “М. Гогев”
18.00 ч.
Vip galleri
15.02./сряда/
10.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
10,30 ч.
РБ “Св. Минков”
11.00 ч.
ОДЗ № 9
14,00 ч.
ОДК
14.00 ч.
РМД –Мошино
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
село Драгичево
16.02./четвъртък/
11.15 ч.
12.30 ч.
Голям салон
ОДК
16.00 ч.
Общински младежки дом
17.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”

Празник на виното и влюбените
“Св. Валентин и Трифон Зарезан – пияни от любов” тържество
„Да надникнем в женската душа” – музикално-поетична
вечер с участието на пернишки поети и Духовия оркестър
“Усмивка в чаша вино” – соаре, инициатива на НЧ
“Миньор-2005 г.”
Традиционна изложба “Любовта и виното” – инициатива
на НЧ “Съзнание-1922 г.”
Литературен салон “Нови хоризонти”: “Думи с вкус на
любов и вино” - инициатива на НЧ “Нови хоризонти-2009
г.”
175 години от рождението на Пушкин – литературна
витрина
65 години от рождението на поета Иван Йорданов –
среща-разговор
Образователен концерт на Духовия оркестър, инициатива
на ОК Дворец на културата
„Игра на кукли” – театрална постановка на ДЮТ
„Мускетарите”, режисьор Ваня Михова
Представяне на книгата на Румяна Пенчева „Светослав
Минков: строго поверително. Документално изследване“,
съвместна инициатива с РИМ
Дискусия и запознаване с творчеството на Емануил
Манолов – по повод 110 години от смъртта му
„Приказка за попа и неговия слуга Глупан” по А. С.
Пушкин - гостува Столичен куклен театър
„Памет за Левски”- младежко дискусионно студио,
съвместна инициатива с клуб „Съхрани българското”
Представяне на книгата “Почит към Майстора” от
Михаил Калдъръмов, по повод 130-годишнината от
рождението на Владимир Димитров – Майстора
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17.02./петък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 ч.
НЧ “П.К. Яворов -1926 г.”
село Мещица
НЧ “Изток-1960 г.”
кв. Изток
НЧ “Светлина-1919 г.”
село Студена
НЧ “Пробуда-1928 г.”
село Богданов дол
НЧ “Просвета-1909 г.”
Батановци
НЧ “Наука-1967 г.”
село Черна гора
НЧ “Просвета-1909 г.”
кв. Църква
НЧ “Съзнание-1922 г.”
Кв. Мошино
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
11.30 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 т.”
14.00 ч.
НЧ “7-ми септември-1961 г.”
Кв. Димова махала
17.30 ч.
Галерия “Кракра”
18.30 ч.
Общински младежки дом
19.02./неделя/
11.00 ч.
Паметника на В. Левски
11.00 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
село Ярджиловци
20.02./понеделник/
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
село Мещица
19.00 ч.
Театрален салон

„Апостолът“ – видео витрина
139 години от обесването на Васил Левски – литературна
витрина

65 години от рождението на историка Симеон
Мильов/18.02.1947г./ - изложба
“За чиста и свята република” – литература викторина с
ученици от ОУ “Св. Иван Рилски”
Изложба за живота и делото на Васил Левски
Традиционна изложба на художниците-водолеи
Кинопрожекция: „Приказки от Карас” - Турция
„В памет на Апостола” – общоградско поклонение с
поднасяне на венци и цветя
Честване на 139 години от смъртта на Васил Левски –
съвместна инициатива с НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
Четвърти регионален конкурс за мартеници “Пижо и
Пенда”
„Осъдени души” от Димитър Димов, режисьор Бойко
Илиев, сценограф Нина Пашова, участват: Емануела
Шкодрева, Христо Чешмеджиев, Мариус Донкин, Стоян
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Пепеланов, Иван Юруков, Марин Янев, Елена Петрова гостува Народен театър „Иван Вазов”
21.02./вторник/
10.00 ч.
НЧ “Изток-1960 г.”
кв. Изток
11.00 ч.
ЦДГ № 5
12.00 ч.
НЧ “Наука-1967 г.”
село Черна гора
22.02./сряда/
10.00 ч.
НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
село Мещица
16.30 ч.
РИМ
17.00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
Галерия Арт салон
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
23.02./четвъртък/
11.00 ч.
ЦДГ
село Ярджиловци
16.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
24.02./петък/
18.30 ч.
Общински младежки дом
25.02./събота/
10.00 – 14.00 ч.
РИМ
26.02./неделя/
10.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
11.00 ч.
Галерия ”Л. Гайдаров”

Николай Гогол – литературна витрина по повод 160
години от смъртта му
Образователен концерт на Духовия оркестър, инициатива
на ОК Дворец на културата
Традиционна среща на клуба на жените с пенсионерския
клуб
Литературна витрина по повод 20 години от смъртта на
Петър Динеков
Изложба „Светослав Минков. Строго поверително“ , по
повод 110 години от рождението на писателя
Изложба “Пейзажът днес и вчера”
Представяне на книгата „22 разказа” от Стойне Бузов

“Сирни Заговезни” – пресъздаване на обичая, съвместна
инициатива с НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
Клуб “Родинознание” – традиционна среща
„Инструменталната музика на България” – концерт на
Народния оркестър
Кинопрожекция: „Кецове” - България
Семеен уикенд в музея: Работилница за мартеници
„Приказка в бяло и червено“
Емилиян Станев - литературна витрина
Матине концерт на КО ”Орфей” с диригент Райчо
Христов и нови лица в българската музикална култура:
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18.30 ч.
Площада
село Драгичево
27.02./понеделник/
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
12.00 ч.
ХІ ОУ “Елин Пелин”
кв. Изток
13.30 ч.
Общински младежки дом
16.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
село Драгичево
28.02./вторник/
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.45 ч.
ХІ ОУ ”Елин Пелин”
кв. Изток
18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18.00 ч.
XIII ОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий”
29.02./сряда/
10.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
10,00 – 17,00 ч.
РБ “Св. Минков”
14.00 ч.
Дневен център за възрастни
хора
село Мещица
15.00 ч.
ЦДГ
село Ярджиловци
18,00 ч.
ОДК
18.00 ч.

Лили Кехайова – виолончело, и Рената Велева - пиано
“Поклади” - прескачане на огън и ламкане на яйце” с
наричания, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
210 години от рождението на Виктор Юго - изложба
“Българските светци” – среща разговор с отец Стоян с
учениците, изучаващи религия - инициатива на НЧ
“Изток-1960 г.”
„С българските ритми в сърцата” - образователен концерт
на ДФА „Български ритми”
Изложба на мартеници

105 години от рождението на Емилиян Станев - изложба
“Споделена памет” – среща разговор с историка Юлий
Жотев, инициатива на НЧ “Изток-1960 г.”
Среща по награждаването на премираните групи от ХХІ
Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ –
Перник 2012
170 години просветно дело в Мошино – спектакъл “Един
час в килийното училище”, съвместна инициатива с РМД
Емилиян Станев - литературна витрина
220 години от рождението на Джоакино Росини –
литературна витрина
Среща с поетесата Лиляна Златкова – представяне на
книгата й “Неизбежна любов”, инициатива на НЧ “П. К.
Яворов-1926 г.”
“Среща с Баба Марта” - закичване с мартеници на децата
от ЦДГ и на жените от Клуб “Родолюбие”, инициатива на
НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
„Снежната кралица” - премиера на ДЮТ „Мускетарите”,
режисьор Ваня Михова
Възрожденски песни - концерт на Камерен смесен хор
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Галерия „Л. Гайдаров”

„Иван Топалов” с диригент Юли Дамянов, посветен на
Деня на Освобождението – 3 март
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