ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. април 2012 година
01.04. /неделя/
11.00 ч.
НЧ “Светлина-1919 г.”
с. Студена
12.00 ч.
НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”
с. Дивотино
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
02.04./понеделник/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
НЧ “Миньор-2005 г.”
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
11,00 ч.
V СОУ "П. Р. Славейков"
16.30 ч.
Минна дирекция
17.30 ч.
Галерия ”М. Гогев”
кв. Изток
17,30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18.30 ч.
Входно фоайе
Дворец на културата

03.04./вторник/
10,00 – 20,00 ч.
Vipgallery
Бизнес комплекс „Елена”
17.30 ч.
Малък салон

Ден на хумора и шегата
Ден на хумора и шегата - честване
Ден на хумора и шегата – залъгалки, поговорки и весели
случки, поднесени от децата
Международен ден на детската книга - литературна
витрина
207 годиниот рожението на Ханс Кристиян Андерсен литературна витрина
„Приказка без край” – литературен салон, посветен на
Деня на детската книга, инициатива на НЧ “Нови
хоризонти-2009 г.”
Икони – авторска изложба на Красимир Асенов,
инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”
“Шарж” - изложба на пернишки художници,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
„280 години от рождението на Й. Хайдн” – презентация,
съвместна инициатива на Обединената школа по
изкуства и Регионална библиотека ”Св.Минков”
Откриване на фотоизложба „Майки и приятели на деца
аутисти” – „Трябва да чуете за нашите деца” - лица във
фотоизложбата са майки и известни личности: Део,
Ники Кънчев, София, Гала, Марта Вачкова, Ани
Пападопулу, Камен Воденичаров, Елена Йончева, Графа
и Дидо от „Д 2” и изложба на картини на деца
от РЦПИОВДУЦОП и ЦСРИ - Перник
“Денят на Възкресението” – изложба живопис,
инициатива на НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”
„Пролетно настроение” – концерт на възпитаници на
ОШИ и КО ”Орфей” с диригент Райчо Христов
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Дворец на културата
19.00 ч.
Театрален салон
ОДК
04.04./сряда/
14.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
17.00 ч
Общински младежки дом
05.04./четвъртък/
10,00 – 17,00 ч
РБ “Св. Минков”
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
с. Кладница
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
с. Рударци
06.04./петък/
11.00 ч.
ОДЗ “Миньорче”
11.00 ч.
РМД - Мошино
11.30 ч.
Мемориал на миньорския
труд
12,00 ч.
Галерия “М. Гогев”
Кв. Изток
15.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
с. Ярджиловци
17.30 ч.
пред ОбМД
18.30 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
07.04./събота/
08.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1961 г.”
с. Люлин

Гостува Държавен сатиричен театър - София: „Спанак с
картофи” от Золтан Егреши, постановка Богдан
Петканин, сценография Петьо Начев, участват: Захари
Бахаров, Юлиян Вергов, Владимир Карамазов
“Ой, Лазаре, Лазаре” – тържество по повод Лазаровден
и Цветница
Изложба - живопис на Милена Цакова
Александър Батенберг - изложба
155 години от рождението на Александър І Батенберг литературна витрина

“Цветница в детската градина” – литературномузикална програма, съвместна инициатива с НЧ “Елин
Пелин-1903 г.”
Пролетно настроение - празник на открито, съвместно с
XIII ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”
„Великденски етюди“ – изложба на детски рисунки
Програма за младежта: ХГ представя “Керамиката на
Николай Амзов” пред ученици от Х ОУ “ А.
Константинов”, съвместна инициатива с НЧ “Съзнание
– 1922 г.”
Световен ден на здравето - празнична среща с медиците,
работещи в селото
Училище по танци - зумба
Пролетен концерт на ДВА “Агапе” и ВГ ”Калинка” при
ОДЗ “Изворче”, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”
† Лазаровден

Лазаровден – обхождане на домовете с лазарски песни
и игри
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НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”
с. Дивотино
09.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
10.00 ч.
НЧ “Пробуда 1935 г.”
кв. Бела вода
НЧ “Пробуда-1935 г.”
с. Кладница
10,00 ч.
РИМ
10.00 ч.
НЧ “Наука-1967 г.”
с. Черна гора
08.04./неделя/
09.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
10.30 ч.
Пред ОбМД
11.00 ч.
пл. “Кракра“
14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол
15.00 ч.
Градски парк
09.04./понеделник/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
12.30 ч.
Галерия ”М. Гогев”
кв. Изток
16.30 ч.
Минна дирекция
09.04 – 13.04
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.04./вторник/

Лазаровден – обход на селото с песни и танци
Лазаровден – обхождане на домовете с лазарски песни и
игри

Семейна неделя в музея: “Лазарка – мома гиздава”
Седмица на детската книга и изкуствата за деца рисунки на асфалт
† Връбница - Цветница

Връбница/Цветница – ритуално обхождане с песни и
танци
”Народните приказки - извор на мъдрост и доброта”изложба от Национален конкурс за детски рисунки,
инициатива на Сдружение ”Дай, бабо, огънче”
“Цветница на мегдана” – празничен концерт на състави
на Общинския младежки дом
“Лазаровден, Връбница/Цветница” – празнуване на
именниците от Клуба на пенсионера
Международен ден на ромите - инициатива на НЧ
“Рома-2001 г.”
«Празници и обичаи през април» - литературна витрина
«Лазаровден, Връбница/Цветница, Великден – обичаи,
традиции и развитие през вековете”- беседа с ученици
от Х ОУ “Алеко Константинов”, инициатива на НЧ
«Съзнание-1922 г.»
“Великден. Стъкло и дърво “– изложба на Светослав
Амзов и Румен Димитров, инициатива на НЧ “Миньор2005 г.”
„Свето Възкресение“ – видео витрина

3

17,30ч.
ОДК
17,30 ч.
Галерия “Кракра”
17.30 ч.
НЧ ”Елин Пелин-1903 г.”
11.04./сряда/
14.00 ч.
НЧ ”Просвета-1909 г.”
гр. Батановци
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
12.04./четвъртък/
10,00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
ЦДГ “Родолюбче”
Филиал кв. Бела вода
10.00 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
с. Ярджиловци
11.00 ч.
Галерия ”М. Гогев”
Кв. “Изток”
11.00 ч.
Кметство ”Изток”
11.00 ч.
Общински младежки дом
11.00 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
с. Кладница
11,00 ч.
площад „Кракра”
17.30 ч.
Галерия ”М. Гогев”
Кв. “Изток”
17,30
Обединен детски комплекс
17,30 ч.
Галерия Арт салон
14.04./събота/
10.30 ч.

Великденски концерт на ДЮФА „Граовче”
Изложба – иконопис на Василка Златанова
“Исус Христос. Личност и дело” – лекция на проф.
Дечко Свиленов - биолог и богослов
Изложба-конкурс на Великденски яйца и козунаци,
изработени от Клуба на жената
Представяне на стихосбирката „Всичко е любов” от
Цветана Донева с участието на квартет от Камерен
оркестър «Орфей»
† Велики четвъртък
Ден на авиацията и космонавтиката - изложба
“Приказка без край” – “писане” на Великденски яйца,
инициатива на НЧ “Пробуда-1935 г.”
Ритуално боядисване на яйца, инициатива на НЧ
“Христо Ботев-1940 г.”
Велики четвъртък - ритуално боядисване на яйца,
инициатива на НЧ ”Съзнание-1922 г.”
Украсяване на великденско дърво – съвместна
инициатива на НЧ ”Съзнание-1922 г.” и РИОСВ
„Шарени яйца” - Великденски празник с младежите от
ДЦВУ
Велики четвъртък – боядисване на яйца с ученици от
началния курс на ОУ “Св. Климент Охридски”
„Писано яйце” – общоградски празник и ученически
конкурс за изписване на Великденски яйца
“Великден в цветове” – фотоизложба, съвместна
инициатива на НЧ ”Съзнание-1922 г.” и РИОСВ
Традиционна изложба от конкурса за най-оригинално
Великденско яйце и сувенир
Традиционна Великденска изложба
† Велика събота

Рисуване на Великденски яйца и картички с
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НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол
15.04./неделя/
11.00 ч.
Пред Минна дирекция
11.30 ч.
пред ГУМ
14.00 ч.
НЧ “Просвета-1909 г.”
кв. Църква
14.00 ч.
Площада над гарата
с. Драгичево
15.00 ч.
НЧ “Отец Паисий-1928 г.”
с. Витановци
17.00 ч.
Пред читалището
с. Кладница
16.04./понеделник/
13.00 ч.
Пред читалището
с. Люлин
15.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
с. Ярджиловци
16.00 ч.
НЧ “Отец Паисий-1927 г.”
с. Кралев дол
17.00 ч.
Пред Двореца на културата
17.30 ч.
Център за отдих на открито
кв. Изток
17.04./вторник/
14.00 ч.
НЧ “7 септември-1961 г.”
кв. Димова махала
16.00 ч.

участниците от школа “Нюанси”
Велика събота – боядисване на яйца с деца и ученици
от селото
† Възкресение Христово - Пасха

Великденски концерт на Духовия оркестър при ОК
Дворец на културата
„Честито Възкресение Христово” – великденски
концерт на Общинския младежки дом
Великден – концерт
Великден – връзване на люлка и празнично веселие,
инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
Великденска програма
Изложба-базар на козунаци и яйца, концертна програма
на НЧ “Пробуда-1935 г.”
† Възкресение Христово

Великден – кулинарна изложба, инициатива на НЧ
“Христо Ботев-1961 г.”
Изложба на козунаци и яйца. Великденско хоро.
Изложба на яйца и обредни козунаци
Великденски концерт с участието на читалищни
любителски формации и фолклорен ансамбъл
“Ябланичко коло”от гр. Лебане - Сърбия, инициатива на
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
“Хубав ден, Великден”- празничен концерт, инициатива
на РМД - Мошино
† Възкресение Христово

Великденско тържество в квартала
Великденско хоро, инициатива на
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На площада
с. Дивотино
18.04./сряда/
10,00 – 17.00 ч.
РБ «Св. Минков»
10,00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
14.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
15,00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата
16,30 ч.
РИМ
18.00 ч.
Общински младежки дом
19.04./четвъртък/
10,00 ч.
14,00 ч.
Обединен детски комплекс
10.30 ч.
ЦДГ №6 „Българче”
11.30 ч
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
15,00 ч.
Галерия “ Л. Гайдаров”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
20.04./петък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10,00 ч.
14,00 ч.
Обединен детски комплекс
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”
75 години от рождението на Георги Маринов литературна витрина
Програма за младежта: ХГ представя “Многоликият
Симеон Спиридонов” пред ученици от СОУ “ Д-р
Петър Берон”
Великден - тържество
Международен ден за опазване на паметниците на
културата: “Ролята на местната власт в опазването на
културно-историческото наследство” – среща разговор,
инициатива на Регионалния исторически музей
“Спасено за България” - изложба
Караоке парти

Общински конкурс „Талантите на Перник” - музика
Музикално-образователен концерт на Народния
оркестър при ОК Дворец на културата, съвместна
инициатива с НЧ ”Искра – 1960”
“Приключенията на вълшебната книга” - Международен
ден на книгата и авторското право – програма,
съвместна изява с ОУ “Иван Рилски”
Програма за младежта: ХГ представя “Многоликият
Симеон Спиридонов” пред ученици от СОУ “ Д-р
Петър Берон”
„Културата и бизнесът” – среща със зооинженера Надя
Ленкова, с участието на Духовия оркестър с диригент
Трифон Трифонов
„Животворна и вечна“ – видео витрина по повод Деня
на Земята
Конкурс „Талантите на Перник” - музика
136 години от Априлското въстание - изложба
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с. Мещица
10.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
с. Рударци
НЧ “Пробуда-1935 г.”
с. Кладница
12.00ч.
РМД - Мошино
17.45 ч.
Малък салон
Дворец на културата
21.04./събота/
11,00 ч.
Обединен детски комплекс
12.00 ч.
Местността “Мъртвака”
с. Ярджиловци
17.00 ч.
Площада
кв. Бела вода
22.04./неделя/
10.00 ч.
Площада
кв. Бела вода
10.00 ч.
Пред читалището
с. Мещица
23.04./понеделник/
10,00 ч.
14,00 ч.
Обединен детски комплекс
10,00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
НЧ ”Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
10.00 ч.
ОУ “Отец Паисий”
с. Ярджиловци
13.00 ч.
НЧ “Просвета-1909 г.”
гр. Батановци

Седмица на детската книга и изкуствата за деца литературно четене и изложба на детски рисунки

“Ден на Земята”- празник, посветен на Световния ден на
земята, в партньорство с РИОСВ и училищата в
кметство “Изток”
„90 години от рождението на Александър Райчев, 100
години от рождението на Парашкев Хаджиев и 110
години от рождението на Веселин Стоянов ” – лектория,
съвместна инициатива на ОШИ и РБ ”Св. Минков”
„Червената шапчица” - премиера на ДЮТ
„Мускетарите”
Традиционен събор, с участието на НЧ ”Христо Ботев1940 г.”
Концертна програма на НЧ “Пробуда-1935 г.”
† Томина неделя
Томина неделя - традиционен събор на квартала, с
участието на НЧ “Пробуда-1935 г.”
Световен ден на земята - засаждане на цветя,
инициатива на НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
Конкурс „Талантите на Перник” – художествено слово и
актьорско майсторство
Световен ден на книгата и авторското право - изложба
Международен ден на книгата - литературна витрина
Карнавал, посветен на Световния ден на книгата и
изкуствата за деца, инициатива на НЧ “Христо Ботев1940 г.”
Литературно четене
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15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
18.00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
24.04./вторник/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
12.30 ч.
Голям салон
Общински младежки дом
10,00 ч.
Регионален исторически
музей
16.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
25.04./сряда/
10.30 ч.
ОДЗ “ Знаме на мира”
10,00 – 17.00 ч.
РБ “ Св. Минков”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
19.00 ч.
Театрален салон
ОДК
26.04./четвъртък/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ ”Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
10,00 ч.
14,00 ч.
Обединен детски комплекс
16.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
17,30 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”

Беседа за историята на книгата и книгопечатането
Пролетен концерт на хор “Добри Христов”, инициатива
на НЧ “Миньор-2005 г.”
50 години от рождението на Петя Дубарова литературна витрина
„Пинокио” от К. Колоди, представление за деца на
Камерна опера - Благоевград
Програма “Неизвестно за известното”: изложба “Д-р
Стамен Григоров - първият учен, описал бактерията
Lactobacillus Bulgaricus, бактерията на българското
кисело мляко”
Клуб “Родинознание” – съвместна инициатива с РИМ
„Хитрата камериерка” – комична опера от Адолф Хасе,
представя КО ”Орфей”, в партньорство с Национална
музикална академия ”Панчо Владигеров”
Световен ден на Земята - детски празник, инициатива на
НЧ “Искра-1960 г.”
50 години от рождението на Петя Дубарова литературна витрина
„Хитрата камериерка” – комична опера от Адолф Хасе,
представя КО ”Орфей”, в партньорство с Национална
музикална академия ”Панчо Владигеров”
Гостува Драматичен театър – Пловдив: „Детектор на
лъжата” от Василий Сигарев, с участието на Красимир
Ранков, Ивана Папазова, Красимир Доков
146 години от рождението на Пенчо Славейков литературна витрина
Конкурс „Талантите на Перник” – танцово изкуство
“Родословия от Пернишко” – изложба и беседа
“Земя на водите” – изложба-фотография на Румен
Койнов
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17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
РМД - Мошино
18.30 ч.
Голям салон
Общински младежки дом
27.04./петък/
09.00 ч.
от РИМ
10,00 ч.
14,00 ч.
Обединен детски комплекс
10,00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
16.00 ч.
Арт салон
Дворец на културата
18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
28.04./събота/
10.00 ч.
НЧ “Миньор-2005 г.”
10.00 – 18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
11.00 ч
Голям салон
Общински младежки дом
29.04./неделя/
10.00 – 13.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
15.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
30.04./понеделник/
10.00 ч.

„Инструменталната музика на България” – концерт на
Народния оркестър, с участието на солисти на ДЮФА
„Граовче”
“Хумористичен ЗИГ-ЗАГ”
„Вляво от асансьора” от Жерар Лозие, постановка Васко
Чушев, сценография проф. Е. Попов, премиерен
спектакъл на Младежкото театрално студио
“По билото на Голо бърдо: Културно-исторически и
природни забележителности” – тематичен туристически
поход
Конкурс „Талантите на Перник” – танцово изкуство
130 години от рождението на Боян Николов Пенев изложба
Пеньо Пенев, живот и творчество - дискусия
VІ Международен конкурс за детска рисунка - изложба
на наградените рисунки
VІІ Международен конкурс за млади изпълнители на
класически музикални инструменти, инициатива на
ОШИ - откриване
Международен ден за безопасност и култура на труда –
литературна витрина
VІІ Международен конкурс за млади изпълнители на
класически музикални инструменти - конкурсна
програма
„Огнивото”- куклен театър на Учебен театър НАТФИЗ,
по едноименната приказка на Х. К. Андерсен, режисьор
Живко Джуранов, сценография Наталия Гогова
VІІ Международен конкурс за млади изпълнители на
класически музикални инструменти – конкурсна
програма
VІІ Международен конкурс за млади изпълнители на
класически музикални инструменти – гала концерт
“Ролята на читалищата в населените места” – кръгла
9

Малък салон
Дворец на културата

маса по случай 90 години НЧ “Съзнание-1922 г.”,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”

10

