
ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М.  МАРТ 2017 Г. 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

3 март - Ден на Освобождението, Национален празник на Р. България 

 

Програма 
 

11,00 часа   Празнично шествие  

от пл. „Св. Иван Рилски” до Двореца на културата

  

11,10 часа   Ритуал за издигане на националния флаг 

 

 Слово на кмета на Община Перник и на Областния 

 управител на област с административен център 

 Перник 

 

Празничен концерт на Духовия оркестър и АНПТ 

”Граовска   младост”  при ОК Дворец на културата 

 пред Двореца на културата 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ 

1 март  

10,00 ч. –- пред Райнен младежки дом -  Мошино 

"Да посрещнем в бяло и червено месеца на пролетта" - творческа 

работилница   

 

9 март 

17,00 ч.  – Галерия “Кракра” 

„Копринени мечтания“ – изложба на Елена Темелкова и школа по 

рисувана коприна 

 

10 март 

17,00 ч.  – Галерия “ Любен Гайдаров ” 

„120 години от рождението на Владимир Егер“   -    изложба от фонда на 

галерията 

 



15 март 

17,00 ч.  – Галерия “Артсалон” 

„Тя“ – изложба на пернишки художници 

 

   28 март  

13,30 ч. - Райнен младежки дом - Мошино 

"Празник на глината "- творческо ателие . Отворени врати на Школата 

по керамика  при  РМД Мошино 

ІІІ. МУЗЕИ 

1 март 

9,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Да се знае, да се помни…“  - постерна изложба на участници от 

Пернишко в Руско-турската война 1877-1878 г.  

13-17 март 

10,00 ч. -12,00 ч. - Регионален исторически музей 

Ателие: „Дантела от бодове и ширити „ПОАНЛАС“ - Обучителен курс 

с ръководител Надка Стоянова,  представител  на женска фолклорна група 

„Струма“ и клуб на пенсионера „Струма“ 

16 март 

16,00 ч. - Регионален исторически музей 

„И ние бяхме деца“ – откриване на изложба  на детски играчки, съвместно 

с ОИМ – Попово 

25 март 

10,30 ч. – 12,00 ч.- Регионален исторически музей 

Семейна събота: „Благовец и традициите на българина“ 

 

Изложби: 

1 - 31 март   

9,00 ч. – 17,00 ч. - Регионален  исторически музей 

 „От киноцентъра до музейната витрина“ - гостуваща изложба, 

представяща автентични костюми от филма „Капитан Петко 

войвода“ 



 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“ 

 „Дарове за боговете“ - находки от светилището в махала Арбанас -

гр. Радомир 

 

1 – 31 март 

Образователни инициативи: 

 „Уроци по Родолюбие“: 

- „Българското опълчение и Руско-турската война 1877-1878 г.“ 

- „Пътят на Самарското знаме“  (по отделна програма) 

 „Твоят час“ -   (тематичен, по отделна програма) 

Мобилни ателиета: 

 „Червен Великден“  - (по отделна програма) 

ІV. ТЕАТЪР  

                  1 март 

17,30 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

Концерт на децата от ДГ № 6 „Българче“  по случай Националния празник 

на Р. България   

 

2 март   

18,30 ч. - Театрален салон , ЦПЛР-ОДК  Перник  

„Следобедни игри” от Рома Майо - постановка на ДЮТ „Мускетарите”  

                    

7 март 

19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

„Женско царство“ от Ст.Л.Костов 

Младежка театрална формация към ОДТ "Боян Дановски" - Перник 

Постановка: Васко Чушев 

Хореограф: Тодор Тодоров 

Участват: Йордан Траянов - Иван, Ричард Николов - Божил, Маринела 

Драгомирова - Райна, Николай Антонов - Стоян, Яна Радулова - Злата, Тея 

Симеонова - Кметицата, Галин Вутов – Дядо Еньо, Клаудиа Ставрева – 

Св.Никола, Габриела Бориславова - Съветника, Йоана Цветкова – 

Стражарка. 

 

                  9 март 

19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 



„Психо“  

Постановка: Николай Младенов 

Участват: Албена Павлова, Кирил Бояджиев, Мартин Каров и др. 

Гостува Сатиричен театър „Алеко Константинов“ - София 

 

                  14 март 

18,30 ч. - Театрален салон , ЦПЛР-ОДК  Перник  

„Следобедни игри” от Рома Майо - постановка на ДЮТ „Мускетарите”  

 

 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

„Кредитът“ 

Режисьор: Бина Харалампиева 

Участват: Асен Блатечки, Атанас Атанасов, Калин Врачански, Василена 

Атанасова 

Гостува Драматичен театър - Пловдив 
 

        15 март 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

  "Откъснати" – постановка на Младежка театрална формация  към ОДТ 

"Боян Дановски" 

 

                  21 март 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

„Женитба“ – автор Н.В.Гогол 

Участват: Николай Урумов, Камелия Хатиб, Мариета Калъпова и др. 

Гостува Драматичен театър - Плевен 

 

23 март   

18,30 ч. - Театрален салон , ЦПЛР-ОДК  Перник  

„Следобедни игри” от Рома Майо - постановка на ДЮТ „Мускетарите”  

 

 25 март 

11, 00 ч.- Общински младежки дом, голям салон 

Куклен театър 

Организатор:  Общински младежки дом  

V. БИБЛИОТЕКИ 

1 март 

10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма читалня 

Мартеницата – пролетна магия за здраве и късмет 



 „Да сте румени и засмени” – гости на библиотеката са деца от ДГ №2 

"Родолюбче"   

 

2 март 

10,00 ч. – 17,00 ч. - Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма 

читалня 

139 години от Освобождението на Република България  от османско 

владичество – изложба на библиотечни материали, свързани с 

освобождението на Перник и посветени на Националния празник  

 

6 март 

10,00 ч. – 17,00 ч. - Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма 

читалня 

60 години от рождението на Красимира Зафирова , поетеса –  

литературна изложба от фонда на библиотеката 

 

8 март  

10,00 ч. – 17,00 ч.Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма 

читалня 

 „Любими женски списания” – изложба от фонда на библиотеката  по 

повод 8 март – Международния ден на жената                                                                                 

  

24 март 

16,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма читалня 

„Празник на буквите в библиотеката” – с участието на деца от  І „г” 

клас от ОУ „Св. Ив. Рилски”  

 

29 март 

11,30 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма читалня 

Среща – разговор на ученици от ОУ „Св. Ив. Рилски” с поетесата 

Катерина Кирянова за красотата на света, погледната през детските очи 

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

2 март 

11,00 ч. - ЦПЛР-ОДК  Перник,  Камерна зала 

Концерт на съставите на ЦПЛР – ОДК Перник, посветен на 3 март –Ден 

на Освобождението  

 

18,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

"Мартеничка за вас" - концерт на творческите формации при РМД 

Мошино,  посветен на Деня на любителското творчество  

Организатор: РМД Мошино 



 

10  март 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

”Жената – извор на живота” – музикално-поетична вечер с участието на 

пернишки поетеси, Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов и 

Камерен смесен хор „Иван Топалов”  с  диригент Антоанета Георгиева 

 

11  март 

16,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на възпитаници на Обединената школа по изкуства към ОК 

Дворец на културата в класа на Боряна Пенева – поп и джаз пеене 

 

15 - 17  март 

13,00 ч. – ПГТС „арх. Й. Миланов” гр. Перник 

Образователни  концерти на Камерен оркестър „Орфей”, Духовия 

оркестър и Народния оркестър при ОК Дворец на културата   

/по график/ 
 

16 март   

18,00 ч. -  ЦПЛР-ОДК  Перник,Театрален салон 

Пролетен концерт на съставите на ЦПЛР – ОДК Перник 
 

 

19  март 

11,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата 

Матине - концерт на Камерен оркестър „Орфей”при ОК Дворец на 

културата, диригент Райчо Христов 

   

25  март  

17, 00 ч. – Дворец на културата 

"С любов за Тони" - благотворителен концерт с участието на ФА 

"Граово" 

 

30  март 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър при 

ОК Дворец на културата, ръководител  Венцислав Андонов 

VІІ. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ 

22  март  

  14,00 ч.  – Районен младежки дом - Мошино  

   "Водата - наследство , настояще и бъдеще на планетата"  - празник, 

посветен на Световния ден на водата, в партньорство  с РИОСВ  

Организатор:  РМД  - Мошино       



VІІІ. ШОУ-ПРОГРАМИ 

1 март 

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом  

„Мартуване” –тематична  изложба - базар, песни и танци 

Организатор:  Съвместна инициатива на ОбМД и  Сдружение  „Дай, 

бабо, огънче” 
 

7 март 

17,00 ч.- Общински младежки дом –ІV зала 

 „Магиите на Икар” – открит урок на Студио по илюзионно изкуство 

„Икар” 

Организатор:  Общински младежки дом  
 

15  март 

18,00 ч.- Общински младежки дом –ІІ фоайе 

 Училище по танци с модерен балет „Ди денс” 

Организатор:  Общински младежки дом  

 

23  март 

18,00 ч.- Общински младежки дом –сладкарница 

„Мама, татко и аз” - забавно състезателно шоу 

Организатор:  Общински младежки дом  

IX. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ    

1 март 

10,00 ч. – НЧ „7-ми септември-1961 г.” 

Посрещане на баба Марта – изложба на мартеници 

 

11,30 ч. – НЧ ”Елин Пелин-1903” 

„Баба Марта на гости в библиотеката” –с участието на  деца от ОУ ”Св. 

Иван Рилски” 

 

        2 Март 

       11,30 ч. – НЧ „Искра – 1960” 

       „ И днес йощ Балкана….” – среща разговор с историк по повод 3 март- Ден на 

Освобождението  

 

                7 март 

 17,00 ч.- НЧ ”Елин Пелин-1903”  

 Концерт на ВГ ”Колорит”– честване на 8-ми март  



 

         8 март 

14,00 ч. – НЧ „7-ми септември-1961 г.” 

Международен ден на жената – тържество с колектива 

 

14,00 ч.- НЧ „Искра – 1960 г.”, клуб „Ален мак“ 

 „С обич за мама“- тържество по случай 8-ми март 

 

           21  март 

 17,00 ч. -  НЧ”Елин  Пелин-1903г.“ 

 „ Пролет, пролет………”- клуб ”Надежда“  представя  стихове 

 

        28 март 

 10,00 ч.-17,00 ч. – НЧ „7-ми септември-1961 г.” 

 130 години от рождението на Димчо Дебелянов - изложба 

 

 

 
 


