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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

м. април  2013 година  

 

01 - 30.04.  

09,00 - 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

„Спомен за герои” – 100 години от Балканската война 

„Атанас Иванчев – художник, поет, родолюбец” 

„По пътя на подвига” – 135 години от Освобождението 

на България, артефакти от фонда на РИМ  

„Археологическа изложба: обект Дрен-Делян на АМ 

“Струма” 

„Традиционно и модно” - гостува художничката Елена 

Темелкова 

01.04. /понеделник/  

10.00 ч.  

НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв. Църква 

НЧ “Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

12.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

14.00 ч. 

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино 

15.00 ч. 

НЧ “Просвета-1909 г.”  

гр. Батановци 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

16,00 ч. 

НЧ “Димитър Полянов-

1927 г.” 

с. Расник 

Международен ден на хумора и шегата – читалищни 

инициативи 

10.30 ч.                                   

РБ « Св.Минков»  

“Седмица на детската книга и изкуствата за деца” – 

изложба 

17.30 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров” 

Музикален рецитал на Мачей Гжибовски – пиано, 

Полша 

01.04. – 05.04.  

10,00  – 17,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

“Здравей, ваканция!” - занимания по изобразително 

изкуство, музика, танци, конструиране, спорт  

01.04 - 10.04.  
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10.00 - 13.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

“Ваканция в музея” - изработване на линогравюри с 

художника Сашо Евтимов по оригинали на Атанас 

Иванчев 

02.04./вторник/  

09,00 – 17,00 ч. 

РБ “ Св. Минков”           

80 години от рождението на Константин Павлов  – 

писател, поет, сценарист,  драматург - литературна 

витрина                                               

09.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

Перник 

10.00 ч. 

НЧ “П.К Яворов – 1926 г.” 

с. Мещица 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

10.30 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

Международен ден на детската книга  - читалищни 

инициативи 

11.00 ч. 

Подземен минен музей 

„Прочети ми приказка“ – детско утро  

17.30 ч. 

Галерия  АРТсалон            

 „Класически графични техники” - изложба  от фонда на                 

ХГ           

02.04. - 05.04.  

15.00 - 17.00ч. 

пред Общинския младежки 

дом 

Ваканционно арт ателие 

03.04./сряда/  

14.00 ч.                    

Галерия  АРТсалон 

„Познай автора“- с участието на ученици ( ваканционна  

програма) 

04.04./четвъртък/  

17.30 ч 

Галерия „Л. Гайдаров”                

„Композиция“ – изложба голям формат от фонда на ХГ 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Представяне на стихосбирката „Мамо, коя си?” от 

Пенка Спасова 

05.04./петък/  

10.30 ч.             

РБ “Св. Минков”                         

Среща на поетесата Цветанка Бъчева с деца  от ЦДЗ 

”Родолюбче”                           

10.30 ч. 

НЧ “Наука-1967 г.”  

с. Черна гора 

Детски игри 
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15.00 ч.  

НЧ “Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

Световен ден на здравето - среща с медици 

07.04./неделя/  

09.00 ч. 

Местност ”Анев дол” 

с. Черна гора 

“Ден на гората” – засаждане на дръвчета, инициатива на  

НЧ “Наука-1967 г.”  

08.04./понеделник/  

10.00 ч. 

Градски парк 

Международен ден на ромите  - инициатива на НЧ 

“Рома-2001 г.”  

17.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев”  

“АКСЕЛС и приятели” – фотоизложба, съвместна 

инициатива на Асоциация “АКСЕЛС” и НЧ “Съзнание-

1922 г.”  

08.04. - 15.04.  

08,00 – 17,00 ч. 

Детски образователен 

център 

Ул. “Първи май” 21 

Перник 

”Народните приказки – извор на мъдрост и доброта” – 

изложба от V  Национален конкурс за детска рисунка, 

инициатива на Сдружение ”Дай, бабо, огънче” 

 

09.04./вторник/  

18,00 ч.  

ОДК 

„Не падай духом” от Станислав Стратиев - постановка 

на ДЮТ „Мускетарите”  

18.30 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей” с диригент 

Райчо Христов  

10.04./сряда/  

10.00 ч.  

Vip gallery 

“Възкресение” – изложба, инициатива на НЧ “ Нови 

хоризонти-2009 г.” 

17.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

“Вярвай в себе си” – музикално-поетичен спектакъл на 

Надежда Захариева и Алекс, инициатива на НЧ 

“Съзнание-1922 г.” 

19,00 ч.  

Обединен детски комплекс  

„Боряна” от Йордан Йовков - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

11.04./четвъртък/  

17.30 ч. 

Галерия  „Кракра”             

Авторска изложба живопис на  Красимир Митев  

 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“Престъпления на сърцето” от Бет Хенли, режисьор  

Богдан Петканин, участват: Яна Маринова, Деси 

Бакърджиева, Елен Колева,Тони Минасян, Божидар 

Попчев, Аделина Петрова  -  премиера на ОбДТ “Боян 

Дановски” 

12.04./петък/  

09,00 – 17,00 ч..  

РБ “Св.Минков”                                

 85 години от рождението на краеведа Кирил Стаменов 

– литературна витрина 
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17.00 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

Международен ден на космонавтиката - концерт на ВГ 

“Колорит” и Клуб “Приятели на Русия” 

15.04./понеделник/  

09,00 ч.  

14,00 ч.  

Обединен детски комплекс  

Конкурс  „Талантите на Перник” - категория „Музика” 

 

10.00 ч.                        

РБ «Св. Минков»                                              

Национална библиотечна седмица: „Библиотекар ще 

стана аз!”-  деца от ЦДГ №1 „Миньорче” гостуват на 

библиотеката  

11.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

“България в Европа” – пленер и изложба, инициатива на 

НЧ “Съзнание-1922 г.”        

13.00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

 

“Месец на Европа” - кръгла маса с ученици от Х ОУ 

“Ал. Константинов”, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 

г.”  

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

Ден на Конституцията – дискусия 

16.04./вторник/  

10.00 ч.  

НЧ “В.Левски-1975 г.” 

с. Зидарци 

14.00 ч. 

НЧ “Солидарност-1930 г.” 

с. Лесковец 

“Месец на Европа” – инициатива на РЕКИЦ 

“Читалища” за запознаване на българските граждани с 

правата им като граждани на ЕС – прожекция на филм и 

дискусия 

10,00 - 17.00 ч. 

РМД – Мошино 

XIV Панорама на средните училища в област Перник  - 

изложение 

11.00 ч. 

Пред РМД - Мошино 

„Ела в моя свят” – младежки хепънинг 

11.30 ч. 

НЧ “Искра-1960 г.” 

кв. Изток 

“Да съхраним българското: Пролетни празници” - среща 

разговор с етнолога Цветанка Манова, съвместна 

инициатива с Х ОУ ”Ал. Константинов”  

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1937 г.” 

с. Кладница 

“Месец на Европа” - представление на ДТС “Ян 

Бибиян” при НЧ ”Напредък-1895 г.” Радомир  

17,30 ч.  

Обединен детски комплекс 

Великденски концерт на ДЮФА „Граовче” 

 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Стойно ми, малай моме” - музикална вечер и 

представяне на сборника на Светла Цветкова с 327 

народни песни от Средна Западна България, съвместна 

инициатива с Общинския младежки дом 

16.04. - 30.04.  

08,00 – 17,00 ч. 

ОУ “Св. Иван Рилски” 

”Народните приказки – извор на мъдрост и доброта” – 

изложба от V  Национален конкурс за детска рисунка, 

инициатива на Сдружение ”Дай, бабо, огънче” 
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17.04./сряда/  

09,00 ч.  

14,00 ч.  

Обединен детски комплекс 

Конкурс  „Талантите на Перник” - категория „Танци” 

 

10.00 ч. 

НЧ “Трудолюбие-1926 г.” 

с. Боснек 

“Месец на Европа” - прожекция на филм и дискусия 

10.00 - 17.00 ч 

Общински младежки дом 

“Салон на изкуствата” – младежка програма 

10.00 - 17.00 ч. 

РМД – Мошино 

XIV Панорама на средните училища в област Перник - 

изложение  

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“Вечеря за тъпаци” от Франсис Вебер, постановка Иржи 

Менцел, гостува Сатиричен театър “Алеко 

Константинов” 

18.04./четвъртък/  

09,00 ч.  

14,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

Конкурс  „Талантите на Перник”- категория 

„Художествено слово и актьорско майсторство” 

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

 

„Наша гордост и отговорност“ - видео витрина по повод 

Международния ден за опазване на паметниците на 

културата 

10.00 ч. 

НЧ “Д.Полянов-1928 г.” 

с. Расник 

14.00 ч. 

НЧ “Св. св. Кирил и 

Методий -1933 г.” 

с. Вискяр 

“Месец на Европа” -  прожекция на филм и дискусия 

10.00 - 16.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Паметниците на културата в Пернишко” - презентация 

на авторски колектив по повод Международния ден за 

опазване на паметниците на културата 

14.00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

“Водовъртеж” – изложба на Еко клуб “Мост към 

бъдещето” при ТПГ “Мария Кюри”, съвместна 

инициатива с НЧ “Съзнание-1922 г.” 

16.00 

Регионален исторически 

музей 

„Мисловщичкия манастир” - презентация и изложба  

„Реставрирани стенописи” 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорни ритми от България” – концерт на Народния 

оркестър „Граовска младост” с ръководител Венцислав 

Андонов 

18,00 ч.  

Обединен детски комплекс 

„Принцесата и свинарят” - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

19.04./петък/  

10.00 ч. „Късчета история през погледа на млади хора“ – кръгла 
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Конферентна зала 

Дворец на културата 

маса с участието на ученици от пернишки училища, 

инициатива на РИМ 

18,00 ч.  

Обединен детски комплекс 

„Пепеляшка” по Шарл Перо - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

20.04./събота/  

10.00 ч.  

НЧ “7-ми септември-1961 

г.”  

кв. Димова махала 

Международен ден на земята – честване 

11,00 ч.  

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Пролетен концерт – матине на хор „Родна песен”  

16.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Концерт на възпитаници на ОШИ 

21.04./неделя/  

09,00 – 17,00 ч. 

Витоша 

Посещение на Природния резерват “Витошко”, по 

повод Световния ден на Земята, инициатива на 

Регионален исторически музей  

12.00 ч. 

Местност “Мъртвака” 

с. Ярджиловци 

Традиционен събор 

22.04./понеделник/  

10.00 ч. 

пред Кметство „Изток” 

„Земя като една човешка длан” – празник за Деня на 

Земята, инициатива на РМД - Мошино 

10.00 ч.  

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”  

с. Мещица 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

НЧ “Димитър Полянов-

1927 г.” с. Расник 

Международен ден на земята – читалищни инициативи 

10.30 ч                                      

ЦДГ № 8 ”Родолюбче” 

„На книжката, с любов” - детският отдел на РБ ”Св. 

Минков” гостува на децата  

11.00 ч.  

ОДЗ № 11 ”Знаме на мира” 

Детски празник и засаждане на дръвчета, съвместна 

инициатива с НЧ “Искра-1960 г.”  

23.04./вторник/  

10.00 – 16.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„История на книгопечатането. Старопечатни книги от 

фонда на музея в Перник” - презентация 

 

12.30 ч.  

НЧ “Просвета-1909 г.” 

гр. Батановци 

Международен ден на книгата – литературно четене 

14.00 ч. “История на книгата и книгопечатенето” – дискусия 
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НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

14.00 ч. 

ОУ ”Отец Паисий”  

с. Ярджиловци 

Карнавал,  посветен на Световния ден на книгата, 

съвместна инициатива с НЧ “Христо Ботев-1940 г.” 

17.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

“Книгата – прозорец към света” – маратон на четенето 

17.30 ч. 

Общински младежки дом 

Литературен конкурс за поезия и проза и литературно 

четене във връзка със Световния ден на книгата 

17.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

“Месец на Европа” –  беседа  

19,00 ч.  

Обединен детски комплекс 

„Боряна”  от Йордан Йовков - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

24.04./сряда/  

14.00 ч. 

пред паметника “Кракра” 

“Лазарица” и “Цветница” – пролетен ритуал, 

инициатива на НЧ “Елин Пелин -1903 г.” и  Клуб 

“Надежда” 

17,30 ч. 

Минна дирекция 

Литературно-музикална вечер, посветена на 115-та 

годишнина от рождението на руския поет Василий 

Лебедев – Кумач, съвместна инициатива на НЧ”Миньор 

– 2005”, Руски клуб “Встреча” и клуб “Приятели на 

Русия” 

17,30 ч.  

Обединен детски комплекс 

Великденски концерт на школата по спортни танци 

19,00 ч. 

Театрален салон “ Георги 

Русев” 

“Досадникът” от Франсис Вебер, режисьор Богдан 

Петканин, участват: Мариан Бачев,Александър Кадиев, 

Александър Дойнов, Александър Сано, Петьо Петков – 

Шайбата, Михаил Петров. 

25.04./четвъртък/  

14.00 ч. 

НЧ “Искра-1960 г.” 

кв.Изток 

“Лазаровден и Цветница” – празник с участието на деца 

от ОДЗ № 11 “Знаме на мира”  

17.30 ч.  

Галерия  „Кракра”             

Традиционна обща Великденска изложба  

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Представяне на стихосбирката „Врабчовци” от 

Цветанка Бъчева, редактор Ивайло Христов  

17.30 ч. 

Пред РМД – Мошино 

Хумористичен “ Зиг-Заг”  

25 -26.04.  

10.00 - 17.00 ч. 

Общински младежки дом 

Панорама на средните училища  

26.04./петък/  
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10.00 ч. 

Галерия “Марин Гогев”  

Великденски шах турнир, инициатива на НЧ “Съзнание-

1922 г.” 

14.00 ч.  

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” 

с. Мещица 

Пролетни празници – изложба на ястия за Лазаровден, 

Цветница и Великден 

16.00 ч. 

НЧ “Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

90 години от рождението на Петър Ступел – 

прожектиране на филм и представяне на музика от 

негови произведения 

17.00 ч. 

Минна дирекция 

“Господи, пази щурците” – представяне на книга от 

Иван Тасев, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.” 

18,00ч.  

Обединен детски комплекс 

„Не падай духом” от Станислав Стратиев - постановка 

на ДЮТ „Мускетарите”  

16,00 ч. 

Галерия  АРТсалон 

VII   Международен  конкурс  за детска рисунка - 

изложба на наградените рисунки                                           

17.00 ч. 

пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов  

18,00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

VІІІ Международен конкурс за млади изпълнители на 

класическа музика – откриване 

27.04./събота/  

 08.00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1961 г.” 

с. Люлин 

09.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

10.00 ч.  

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв.Бела вода 

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”  

с. Дивотино 

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

11.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

«Лазаровден» – традиционен празник 

09,00 – 18,00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

VІІІ Международен конкурс за млади изпълнители на 

класическа музика – конкурсна програма 

11.00 ч. 

Общински младежки дом 

Куклен театър 

16.30 ч. “С любов за децата” – благотворителна инициатива  
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Минна дирекция на НЧ “Миньор-2005 г.”и детско SOS селище в с.Дрен 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги 

Русев” 

“ Магията на Ненчо” – илюзионен спектакъл с Ненчо 

Илчев и Любо Нейков 

28.04./неделя/     

09.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

11.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

с. Витановци 

15.00 ч. 

НЧ “Димитър Полянов-

1927 г.” 

с. Расник 

«Връбница – Цветница” – пресъздаване на обичая 

11.00 ч 

пред Общинския младежки 

дом 

„Цветница на мегдана” - фолклорен празник 

12.00 ч. 

пред Двореца на културата 

Пролетен концерт на АНПТ „Граовска младост” с 

главен художествен ръководител Венцислав Андонов 

14.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

“Лазаровден, Връбница и Цветница” – празнуване на 

именниците 

15,00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

VІІІ Международен конкурс за млади изпълнители на 

класическа музика – награждаване и гала-концерт 

29.04./понеделник/  

10.30 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

“Цветен празник в квартала” – засаждане на цветя 

13.00 ч. 

НЧ “Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

“Елисавета Багряна” - мултимедийна презентация 

14.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

120 години от рождението на Елисавета Багряна – 

дискусия 

30.04./вторник/  

12.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин -1903 г.”  

“Традицията” - среща разговор с отец Стоян  

13.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

“Месец на Европа” – дискусия и конкурс за есе и 

рисунка 

14.00 ч. 

Пред РМД – Мошино 

„Пролетно настроение” – фолклорен празник 
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14,00 ч. 

пл. Кракра 

Великденски конкурс “Писано яйце”  

16,00 ч.  

Обединен детски комплекс 

„Най-оригинално Великденско яйце и Великденски 

сувенир” – изложба  

17.30 ч. 

НЧ “Съзнание-1922 г.”  

“Великден! Великден!” – обща художествена изложба 

18,00 ч.  

Обединен детски комплекс 

„Червената шапчица”  - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите”, премиера 

 


