ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. февруари 2013 година
ХХII Международен фестивал на
маскарадните игри “Сурва” – програма
01.01. /петък/
9,30ч.
Малък салон
Дворец на културата
11.00 - 18.00 ч.
Общински младежки
дом
11,00 – 17,00 ч.
Обединен детски
комплекс
14.00 – 15.30 ч.
Пл. „Кракра”
15,30 – 17,00 ч.
Пл. „Кракра“
15.30 ч.
Пл. “Кракра”
17.30 ч.
Пл „Кракра”
17.40 – 17.55 ч.
Пл. „Св. Иван Рилски“ –
пл. „Кракра“
18.00 – 18.45 ч.
Пред Двореца на
културата
19.00 – 21.00 ч.
пл. “Кракра”
02.02. /събота/
10.00 - 17.00 ч.
Централна градска част
11.00 – 18.00 ч.
Общински младежки
дом
11,00 – 17,00 ч.
Обединен детски
комплекс
13,00 ч.
под колоните на

„Маскарадните игри – визуален разказ” - научна
конференция
“Работилница за маски” – демонстрации на
изработването и изложба-базар на маски
Студио “Сурва” – детска творческа работилница
“Сурвакариада” – младежко маскарадно дефиле
„Фестивал на кънки” – ледена пързалка
„Маскараден кръстопът” – световни карнавални
дестинации
“Летящи фенери-маски” - огнено шоу
“Мускетари в акция” - уличен театър
Факелно сурвакарско шествие
Гала-спектакъл и официално откриване на XХІІ
Международен фестивал на маскарадните игри
“Сурва” - Перник 2013
“Добър вечер, Перник!” – концертна програма
на чуждестранните гости - І част
Фестивални шествия
“Работилница за маски” – демонстрации на
изработването и изложба-базар на маски
Студио “Сурва” – детска творческа работилница
“Граовска трапеза” – благотворителна изложбабазар
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Общински младежки
дом
12.30 – 14.00 ч.
Пред Дворец на
културата
14.00 - 17.00 ч.
Пред Двореца на
културата
17,00 ч.
фоайе на х-л “Струма”
18.30 ч.
театрален салон “Г.
Русев”
Дворец на културата
18.00 – 20.00 ч.
Пл. „Кракра”
03.02./неделя/
10.00.- 17.00 ч.
Централна градска част
11.00 – 18.00 ч.
Общински младежки
дом
11,00 – 17,00 ч.
Обединен детски
комплекс
12.30 – 14.00 ч.
Пред Дворец на
културата
14.00 – 17.00 ч.
Пред Дворец на
културата
15.00 ч. – 17,00 ч.
пред Общински
младежки дом
18.00 ч.
Пл. „Кракра”
18.30 – 22.00 ч.
първо фоайе
Дворец на културата
01.02./петък/
17.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол
02-03.02

Конкурс „Най-атрактивни персонажи “Невеста
и младоженец”/”Баба и дядо”/
Втора сцена на гостуващите чуждестранни
групи
Изложба “Карнавални плакети и медали на
Хенри ван дер Кроон – Президент на ФЕКГ
„Зимна приказка” – концерт - спектакъл

”Перник, здравей!” ІІ част – концертна
програма на чуждестранните групи
Фестивални шествия
“Работилница за маски” – демонстрации на
изработването и изложба-базар на маски
Студио “Сурва” – детска творческа работилница
Конкурс „Най-атрактивни персонажи “Невеста
и младоженец”/”Баба и дядо”/
Втора сцена на гостуващите чуждестранни гости
“Маскарад – парти”
Официално закриване на фестивала: Воеводско
хоро; фолклорен концерт и пиротехническо шоу
„ Вечер на приятелството”- среща с гостуващите
чуждестранни групи и концерт “Сурвакари с
китари”
ТРИФОН ЗАРЕЗАН – дегустация на вина и
ракии местно производство
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10.00 – 16.00 ч.

Ден на отворени врати

Подземен минен музей

03.02./неделя/
09.00 ч.
библиотеката
НЧ”Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
04.02./понеделник/
10.00 ч.
библиотеката
НЧ”П. К. Яворов -1926
г.” с. Мещица
14.00 ч.
библиотеката
НЧ”Пробуда -1922 г.”
с. Драгичево
05.02./вторник/
10.30 ч.
ЦДГ № 6 “Българче”
06.02./сряда/
17.00ч
Изложбена зала
Общински младежки
дом
07.02./четвъртък/
12.00 ч.
храм “Св.Тодор
Стратилат”
НЧ “Трудолюбие -1926
г.” с. Боснек
17,30 ч.
Галерия АРТсалон
08.02./петък/
10,00 ч.
отдел “Изкуство”
РБ “Св. Минков”
09.02./събота/
11.00 ч.- 13.00ч.
Конферентна зала
Регионален исторически
музей
10.02./неделя/
14.00 ч.
Дневен център

130 години от рождението на Стоян Дринов
- литературна витрина

130 години от рождението на Стоян Дринов
- литературна витрина
Дискусия на тема: ” Вредата от употребата на
алкохол. Алкохолно отравяне при децата и
усложнения.
Изложба – живопис “БОГОЯВЛЕНИЕ”,
инициатива на НЧ “Искра -1960 г.” кв.Изток
„Един по-различен свят”- изложба на Ива Велева

Храмов празник на храма “Св.Тодор Стратилат”курбан за здраве

Юбилейна изложба линорезба на СОУ “Д-р
Петър Берон”
55 години от рождението на художника Емил
Младенов/1958/ – витрина
„ Трифон Зарезан или свети Валентин- изберете
сами” - Семейна неделя съвместно с младежко
ателие “Направи си сам”
Ден на пчеларя - празненство
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НЧ” П. К. Яворов-1926
г.” с. Мещица
11 – 15.02
09.00 – 17.00 ч.
ОП КИЦ
13.02./сряда/
13.00 ч.
ТПГ “Мария Кюри”
Перник
17,30 ч.
Галерия “Любен
Гайдаров”
19.00ч.
Театрален салон
„Георги Русев”
Дворец на културата
14.02./четвъртък/
12.00ч.
пред Общински
младежки дом
13.30 ч.
старото читалище
НЧ “Пробуда-1935 г.”
кв.Бела вода
14.00 ч.
НЧ”Отец Паисий -1928
г.” с. Витановци
17.00 ч.
НЧ “Просвета -1909 г.”
гр.Батановци
17.00 ч.
НЧ”Светлина -1919 г.”
с. Студена
17.30 ч.
Клуб на НЧ “Елин
Пелин-1903 г.”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Галерия “Марин Гогев”
НЧ “Съзнание -1922 г.”
кв.Мошино

„Фестивално ехо – Сурва 2013“ – видео витрина
Прожекция на филм: ”Ти гониш” и презентация
за превенция на СПИН, инициатива на НЧ
“Искра-1960 г.” кв.Изток
Изложба на Йордан Ресански
„Възгледите на един учител за народното
творчество” - гостува Камен Донев

„Дърво на любовта”
Трифон Зарезан – представяне на обичая
- зарязване на лози и избиране на Цар Трифон
Трифон Зарезан и Св.Валентин - празненство
Трифон Зарезан и Св.Валентин
“Любов и вино” – соаре
Празник на виното и влюбените- забавна вечер
Трифон Зарезан и Св.Валентин - празници на
виното и любовта
„Любов, вино и още нещо...” – музикалнопоетична вечер с участието на актьори и
Духовия оркестър при ОК Дворец на културата с
диригент Трифон Трифонов
“Любовта и виното”- традиционна изложба
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18.00 ч.
Ресторант “Дворец на
културата”
19.00 ч.
НЧ “Нови хоризонти 2009 г.”
14 -28.02.
По заявка на училищата

15.02./петък/
10,00 ч.
отдел “Изкуство”
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
библиотеката
НЧ “Васил Левски-1968
г.” с. Рударци
14,00 ч.
театрален салон
Обединен детски
комплекс
16.02./събота/
10,00 ч.
заемна за възрастни
РБ “ Св.Минков”
17.02./неделя/
10.00 ч.
библиотеката
НЧ “7-ми септември1961 г.” кв.Димова
махала
11.00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
12.00 ч.
библиотеката
НЧ “Пробуда-1928 г.” с.
Богданов дол
18.02./понеделник/
по отделите
РБ “Св. Минков”
10.30 ч.

Усмивка в чаша вино”- ежегодно соаре,
инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”
“Св.Валентин” – думи с вкус на любов и вино”
- литературен салон
Уроци по родолюбие :
- филм “Тъй рече Апостолът”
- презентация “Пример за безсмъртие – 140
години от обесването на В. Левски”
70 години от рождението на художника Данаил
Атанасов/1943/ – витрина
Работилница за маски, сурвачки и картички

“Принцесата и свинарят” представление на ДЮТ
“Мускетарите”

95 години от рождението на Веселин Андреев
/ Георги Георгиев Андреев/ - бълг.поет и публицист
/16.02.1918 – 11.02.1991/ - литературна изложба
“Живот и дело на Васил Левски” - литературна
витрина

Матине-концерт на КО”Орфей”
диригент Райчо Христов
“Васил Левски – един живот, отдаден в името на
свободна България” - конкурс за есе за живота и
делото на Апостола
140 години от обесването на Васил Левски
/1837-1873/ - изложби и литературни витрини
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НЧ “Искра-1960 г.”
кв.Изток
11.00 ч.
НЧ “Наука-1967 г.”
с. Черна гора
17.00 ч.
НЧ”Светлина -1919 г.”
с. Студена
14.00 ч.
кметство
НЧ”Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
16.00ч.
Камерна зала
Общински младежки
дом
16.30ч.
Регионален исторически
музей
19.02./вторник/
09.00 – 17.00 ч.
ОП КИЦ
11.00 ч.
Паметника на В. Левски
10.00 ч. библиотеката
17.30 ч.
Клуб на НЧ “Елин
Пелин-1903 г.”
10.00 ч.
библиотеката
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв.Мошино
НЧ “П.К. Яворов-1926
г.” с. Мещица
НЧ “Васил Левски-1968
г.” с. Рударци
НЧ “Отец Паисий-1928
г.” с. Витановци
18.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
11.00 ч.

150 години от рождението на Алеко
Константинов
135 години от рождението на Пейо Яворов
- дискусия и литературна витрина
„Левски в Пернишко”-младежко дискусионно
студио
Инициатива на Общински клуб „Съхрани
българското” и ОбМД
“Всичко, което съм сторил, сторил съм го за
Отечеството”гостуваща
изложба
на
Общобългарски комитет и фондация “Васил
Левски”
„Трябваш ни и днес, Апостоле!“ – видео витрина
„В памет на Апостола” – общоградско
поклонение с поднасяне на венци и цветя
140 години от обесването на Васил Левски
- литературна витрина
“Да поговорим за Апостола днес” – беседа с
ученици от ІV-ти кл. На ОУ “Св.Иван Рилски”
град Перник
140 години от обесването на Васил Левски
- литературна витрина

140 години от обесването на Васил Левски
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ОУ ”Отец Паисий”
НЧ “Христо Ботев-1940
г.” с. Ярджиловци
12.30 ч.
галерия:”Марин Гогев”
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв.Мошино
17,30 ч.
Галерия “Кракра”
20.02./сряда/
13.15 ч.
ТПГ “Мария Кюри”
кв.Мошино
14.00 ч.
РМД – Мошино

- честване
“Васил Левски в творчеството на поети и
писатели”-дискусия и мултимедийна
презентация
Традиционна изложба на художниците - водолеи

“И твой единствен син Българио”-среща
разговор с историка Юлий Жотев, инициатива
на НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток
„Програми за младежко развитие и обучение на
територията на държавите на ЕС” – съвместна
инициатива с ГПЧЕ „Симеон Радев”.
Представителна изява на Евроклуб-ГПЧЕ с
участието на училищни европейски клубове.
17.30 ч.
Представяне на стихосбирката „Избрано” от
Малък салон
Георги Миланов и участието на Духовия
Дворец на културата
оркестър при ОК Дворец на културата с
диригент Трифон Трифонов
19.00ч.
„Малкият принц” по Екзюпери
Театрален салон,,Георги Съвместна благотворителна инициатива на ОДТ
Русев”
“Боян Дановски” – гр. перник и Пътуващ театър
Дворец на културата
“Протегни ръка” - ProCreditBank
21.02./четвъртък/
10.00 ч.
Изложба на мартеници
кметството
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
17.30 ч.
„Фолклорни ритми от България” – концерт на
Малък салон
Народния оркестър „Граовска младост” с
Дворец на културата
ръководител Венцислав Андонов
22.02. / петък/
17.00 ч.
Среща по награждаването на маскарадните
Конферентна зала
групи, отличени по време на ХХІІ МФМИ
Дворец на културата
„Сурва“ 2013
18,00 ч.
“Не падай духом” от Станислав Стратиев –
театрален салон
премиера на ДЮТ “Мускетарите”
Обединен детски
комплекс
23.02./събота/
11.00ч.
Куклен театър
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Голям салон
Общински младежки
дом
11.00 ч.
библиотеката
НЧ “Отец Паисий-1928
г.” с. Витановци
25.02./понеделник
14.00 ч.
библиотеката
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
19.00ч.
Театрален салон
„Георги Русев”
Дворец на културата

26.02./вторник/
11.30ч.
Голям салон
Общински младежки
дом
17,30 ч.
Клуб на дейците на
културата
27.02./сряда/
10,30 ч.
Регионален исторически
музей
10.30 ч.
Детски градини –
кметство „Изток”
14.00 ч.
Клуб “Ален мак”
НЧ “Искра-1960 г.”
кв.Изток
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата

Изработване на мартеници - изложба

70 години от рождението на Христо Проданов
- дискусия
„Вечеря за тъпаци” от Франсис Вебер,
постановка Иржи Менцел, сценография Чайка
Петрушева; участват: Христо Гърбов, Иван
Бърнев, Веселин Ранков, Жанет Йовчева,
Йорданка Стефанова, Калин Сърменов, Ана
Вълчанова
Гостува Сатиричен театър „Алеко
Константинов”
„Да пеем и танцуваме”-образователен концерт
на ДТА „Чудно оро” и певческа фолклорна
формация при ОбМД
Представяне на книгата “Погребани идеали” на
доц.д-р Йордан Величков
“Аз съм българче” – празник, посветен на 135годишнината от Освобождението на България,
съвместна инициатива на ХV ЦДГ “ Райна
Княгиня” и РИМ – Перник, с участието на Духов
оркестър при ОКДК
„Час по танци”- гостуване на детски творчески
формации при РМД – Мошино в детските
градини
“Споделена памет” – среща разговор с Милена
Карамфилова, историк от РИМ по повод 135
години от освобождението на България
„135 години от Освобождението” – срещаразговор, с представители на Руския културен
център – София, съвместна инициатива с Руски
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клуб „Встреча” - Перник
28.02./четвъртък/
10.00 ч.
библиотеката
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв.Мошино
НЧ “Отец Паисий-1928
г.” с. Витановци
10.00 ч.
ЦДГ в с.Ярджиловци
11.30 ч.
галерия “Марин Гогев”
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв.Мошино
16.30 ч.
Минна дирекция

105 години от рождението на Емилиян Станев
- литературна витрина

Закичване с мартенички на децата от ЦДГ и
жените от Клуб “Родолюбие”- инициатива на
НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци
“Работилница на мартеници” – изработване на
традиционни мартеници с ученици от Х-то ОУ
“Ал.Константинов” – гр.Перник
“Арт аператив”- инициатива на НЧ “Миньор2005 г.” гр. Перник
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