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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

м. март  2013 година  
                                    

01.03. – 31.03.  

09.00 – 17.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби:  

 „ Всичко, каквото съм сторил, сторих го за 

отечеството” - 140 години от гибелта на Васил 

Левски 

 „По пътя на подвига”-  135 години от 

Освобождението на България, артефакти от фонда 

на РИМ - Перник 

 „Атанас Иванчев - художник, поет, родолюбец” 

 „Спомен за герои” - 100 години от Балканската 

война 

 „ Археологическа изложба обект Дрен - Делян на 

АМ „Струма” 

01.03. /петък/  

 09.00 ч. 

НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

“Мартеници” – експозиция на школата по приложни 

изкуства 

09.00 ч. 

НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв. Църква 

Кино и фото изложба във връзка с Освобождението на 

България  

10.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода 

НЧ “Светлина-1919 г.”  

с. Студена 

НЧ “Христо Ботев-1961 г.”  

с. Люлин 

НЧ “Наука-1967 г.”  

с. Черна гора 

НЧ “Димитър Полянов-1927 

г.”  

с. Расник 

НЧ “Васил Левски-1968 г.”  

с. Рударци 

10.30 ч. 

РБ “Св. Минков” 

НЧ ”7-ми септември-1961 г.” 

11.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Баба Марта” – детски празник 

10.30 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Работилница за мартенички” – детски празник 

съвместно с ОДЗ „ Миньорче” 

10.30 ч.- 14.30ч. Уроци по родолюбие „135г. от Освобождението на 
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По училища България”- инициатива на РИМ, съвместно с дружество 

„Традиция” -  Перник 

12.00 ч. 

пл. „Кракра” 

„Мартуване” – шествие, инициатива на Общинския 

младежки дом 

12.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

14.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1927 г.”  

с. Витановци 

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

НЧ “Христо Ботев-1940 г.”  

с. Ярджиловци 

17.00 ч. 

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” 

с. Дивотино 

18.00 ч.  

НЧ “Христо Ботев-1961 г.” 

с. Люлин 

НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв.Църква 

18.30 ч. 

Общински младежки дом 

Ден на самодейността 

17.00 ч.  

Галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

“3 март” – изложба, съвместна инициатива на НЧ 

“Съзнание-1922 г.” и Народна библиотека “Св. св. Кирил 

и Методий” - София 

17.00 ч. 

Театрален салон “ Г. Русев” 

Дворец на културата 

Церемония по награждаването на маскарадните групи, 

отличени по време на ХХІІ Международен фестивал на 

маскарадните игри „Сурва“ – Перник 2013  

18.00 ч. 

Театрален салон “ Г. Русев” 

Дворец на културата 

„Мартеничка за вас” – концерт-спектакъл на 

художествените състави на Районния младежки дом – 

Мошино 

18.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

“135 години от Освобождението на България” – концерт 

 

03.03./неделя  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

„Спомня тоз ден бурен…“ – видео витрина по повод 135 

години от Освобождението 

10.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

“Ден на Освобождението на България” – фотоизложба 

11.00 ч. 

Централна градска част 

 

Ден на Освобождението, Национален празник на 

Република България – общоградско честване 

11,00 ч. - Празнично шествие  
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от пл. „Св. Иван Рилски” до Двореца на културата 

11,15ч. - Ритуал за издигане на националния флаг 

11,30 ч.  - Празничен концерт  

пред Двореца на културата 

12.30 ч. 

НЧ “Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

16.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

18.00 ч. 

НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” 

кв. Калкас 

20.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

Национален празник на България - честване 

05.03. /вторник/  

11.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

“България през вековете” – викторина, инициатива на  

НЧ “Съзнание-1922 г.”  

17.00 ч.     
Галерия  „Любен Гайдаров”             

„Цветовете на европейската сол”- изложба фотография от 

Полския културен институт - София 

17.30 ч.  

Малък салон 

Дворец на културата                                                    

„Пернишки разкази” – представяне на новата  книга на 

Здравка Евтимова, рецензент Ангел Малинов.                                                        

     

06.03. /сряда/  

14.00 ч. 

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино  

Международен ден на жената – честване 

 

17.30 ч. 

Общински младежки дом 

„Мисис мама и аз” - забавно-състезателно шоу 

19,00 ч. 

Театрален салон “Г. Русев” 

Дворец на културата 

“Досадникът” от Франсис Вебер, режисьорБогдан 

Петканин, участват: Мариан Бачев, Александър Кадиев, 

Александър Дойнов, Александър Сано, Петьо Петков – 

Шайбата, Михаил Петров 

07.03. /четвъртък/  

10.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

14.00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

Осмомартенски празник  

17.00 ч.   

Галерия  АРТсалон                 

 „Той” – обща изложба 

 

17.30 ч. 

Клуб на дейците на 

„В твоите светлосенки ...” – поетична вечер, съвместна 

инициатива на ОКДворец на културата, КДК, ХГ и НЧ 
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културата ”Елин Пелин - 1903” 

08.03./петък/  

10,00 – 17.00 ч. 

РБ “Св. Минков” 

Международен празник на жената - изложба  

 

12.00 ч. 

пред ОбМД 

„Цвете за теб” - фолклорен поздрав 

13.00 ч. 

НЧ “Христо ботев-1961 г.”  

с. Люлин 

НЧ “Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

14,00 ч. 

НЧ ”7-ми септември-1961 г.” 

кв. Димова махала 

НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” 

кв. Калкас 

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”  

с. Мещица  

НЧ “Отец Паисий-1928 г.”  

с. Витановци 

15,00 ч. 

НЧ “Солидарност-1930 г.”  

с. Лесковец 

НЧ “Васил Левски-1975 г.”  

с. Зидарци 

16.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

НЧ “Светлина-1919 г.”  

с. Студена 

НЧ “Васил Левски-1968 г.”  

с. Рударци 

17.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1927 г.”  

с. Кралев дол 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

НЧ “Св.св.Кирил и Методий-

1933 г.” 

с. Вискяр 

НЧ “Трудолюбие-1926 г.”  

с. Боснек 

18.00 ч.  

НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв. Църква 

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

Международен ден на жената - честване 
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с. Кладница 

НЧ “Димитър Полянов-1927 

г.”  

с. Расник 

11.03./понеделник/  

14,00 ч. 

НЧ ”7-ми септември-1961 г.” 

кв. Димова махала 

“250 години от написването на История 

славянобългарска” – среща разговор с членовете на 

клубовете при читалището 

12.03. /вторник/  

17.00 ч. 

Общински младежки дом 

 Художествена изложба 

19,00 ч. 

Театрален салон “Г. Русев” 

Дворец на културата 

“Палавите вдовици” – театрална постановка със Стоянка 

Мутафова 

14.03. /четвъртък/  

17,30 ч. 

малък салон 

Дворец на културата 

“Богомилите и Светият Граал” – презентация на 

документален филм, оператор и режисьор Валентин 

Гоневски, сценарист Максим Караджов, продуцент 

Цветан Томчев 

15.03. /петък/  

11.00 ч. 

Подземен минен музей 

„Приказки от долната земя“ – фото сесия за деца 

16.03./събота/  

11.00 ч.  

Регионален исторически 

музей 

Семейна събота: „Пролетните празници - традиции и 

модерност” 

 

17.03. / неделя/  

10.30 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

14.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

17.30 ч.  

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

18.00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1961 г.”  

с. Люлин 

18.30 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

Сирни Заговезни – “Прочка” - пресъздаване на обичая 

11.00 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Матине-концерт  на КО”Орфей” с диригент Райчо 

Христов 

 

18.03./понеделник/  
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19,00 ч. 

Театрален салон “ Г. Русев” 

Дворец на културата 

“Римска баня” – гостува Сатиричен театър София 

19.03./вторник/  

10.00 ч. 

ЦДГ № 6 “Българче”  

Среща-разговор с поетесата Цветанка Бъчева, инициатива 

на НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

17,00 ч. 

РБ “Св. Минков” 

Пролетна изложба на възпитаниците на Обединена школа 

по изкуствата при ОК Дворец на културата 

17,30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Пролетен концерт на възпитаниците на Обединена школа 

по изкуствата  

20.03. /сряда/  

16.30 ч. 

Минна дирекция  

“Историята в мерна реч” – среща с поета Методи 

Чаворски, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.” 

21.03. /четвъртък/  

10.00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1940 г.” 

С. Ярджиловци 

14.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино 

18.00 ч. 

Клуб на НЧ “Пробуда 

Пролетен празник 

 

12.00 ч. 

Местността “Манастира” 

Кв. Калкас 

Посрещане на пролетта и избиране на “Мис Пролет”, 

съвместна инициатива на НЧ “Д.Иванов-1927 г.” и Дом 

на туриста “Васил Апостолов”  

14.00 ч.  

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

 с. Драгичево 

Световен ден на земята – дискусия 

 

 

14.30 ч. 

Общински младежки дом 

„Пролетна фиеста”- пролетен празник за ОУ 

„ Константин-Кирил Философ” 

17.00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

“Вода” - обща художествена изложба, инициатива на НЧ 

“Съзнание-1922 г.” 

 

17.30 ч. 

Галерия  „Кракра”          

Изложба „Авангард” -  проект на Департамент за           

дизайн и архитектура на студенти от НБУ     

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорни ритми от България” – концерт на Народния 

оркестър „Граовска младост” с ръководител Венцислав 

Андонов 

22.03. /петък/  

09.00 - 17.00 ч. 

КИЦ 

„Пролетни води“ – видео витрина 

10.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.”  

Първа пролет - честване 
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с. Витановци 

12.00 ч.  

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

17.00 ч. 

НЧ “Светлина-1919 г.”  

с. Студена 

НЧ “Димитър Полянов-1927 

г.” 

с. Расник 

18.00 ч. 

НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв. Църква 

14.00 ч. 

РМД - Мошино 

„Водно сътрудничество - 2013” – празник, посветен на 

Световния ден на водата, в партньорство с ТПГ ”Мария 

Кюри”. 

14.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

Световен ден на водата – дискусия 

 

17.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв.Изток 

Световен ден на поезията: представяне на стихосбирката 

“Мамо, коя си” на Пенка Спасова - литературна вечер, 

инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.” 

18.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Представяне компактдиск на народната певица Валерия 

Момчилова 

23.03./събота/  

10.00 ч. 

РИМ 

 

Теренно проучване  “ Традиционно кулинарно  

наследство” - съвместен проект с ПГ по облекло и 

туризъм ”Св. Иван Рилски” 

10.00 ч. 

Местността “Драгановец” 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

10.30 ч.  

Местността “Мало блато” 

НЧ”Пробуда-1935 г.”  

кв. Бела вода 

Местността “Игрището” 

НЧ “Христо Ботев-1961 г.” 

 с. Люлин 

11.00 ч.   

Местността “Божи рид” 

НЧ”Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино 

11.30 ч. 

Местността “Върба”  

“Тодоровден” – конни надбягвания 
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НЧ” Люлински изгрев – 1903 

г”  

с. Голямо Бучино 

12.30 ч. 

Местността “Старо село”  

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

 12.30 ч. 

Общински младежки дом  

“Пролет мила” – концерт и среща със самодейци от град 

Плевен, инициатива на НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

25.03. /понеделник/  

10.00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1940 г.”  

с. Ярджиловци 

14.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1927 г.”  

с. Витановци 

“Благовец”  - пресъздаване на обичая  

13.00 ч. 

Арт център 

НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

Дискусионен клуб “Българска обредна символика” 

16.30 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Традиционно и модно”- аксесоарите на българката през 

вековете - гостува художничката Елена Темелкова. 

16.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Кукувица кука” – пролетен празник 

26.03./ вторник/  

07.45 ч. 

ХІ ОУ “Елин Пелин”  

 

Прожекция на филма “Анфетамини” и презентация за 

вредата от употребата на наркотици, инициатива на НЧ 

“Искра-1960 г.”  

27.03. /сряда/  

15.00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

“Весел карнавал” – празник на Ресурсния център Перник 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Представяне на стихосбирката „Не си отивай” от 

Благослава Благоева 

19,00 ч. 

ОДК 

“Боряна” – автор Йордан Йовков, премиерна постановка 

на ДЮТ “Мускетарите”  

28.03. /четвъртък/  

14.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

“145 години от рождението на Максим Горки” – дискусия 

 

17.00 ч. 

Клуб на дейците на 

културата 

Изложба на Лиляна Костадинович - художничка от гр. 

Ниш, Сърбия  

19,00 ч. 

Театрален салон “ Г. Русев” 

“Мартин, Данчо и майка им ” – театрална постановка с 

участието на Карла Рахал 
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Дворец на културата 

30.03./събота/                            

10.00 ч. 

НЧ “Васил Левски-1968 г.”  

с. Рударци 

Изложба на приложно изкуство 

11.00 ч. 

Общински младежки дом 

Куклен театър 

 

 


