ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. март 2012 година
01.03. /четвъртък/
09.00 ч.
ОДК
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 – 17.00 ч.
Детски отдел
РБ “Св. Минков”
10.00 – 17.00 ч.
НЧ ”Елин Пелин-1903”
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
10.00 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
Кв. Бела вода
10.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1961 г.”
с. Люлин
10.00 ч.
ОУ ”Св. Климент Охридски”
с. Рударци
10.00 ч.
Клуб на пенсионера
с. Расник
10.30 – 17.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
11.00 ч.
Галерия “М. Гогев”
11.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
12.00 ч.
Централна градска част
12.00 ч.
НЧ “Просвета-1909 г.”
кв. Църква
12.30 ч.
Пред ОбМД
13.00 ч.

„Баба Марта” - празник с участието на ДЮТ
„Мускетарите”
„3-ти март“ – видео витрина
„Баба Марта мартеничките раздава” – изложба
”Баба Марта” – литературна витрина
ІV Национален конкурс за мартеница “Пижо и Пенда” –
обявяване на резултатите
“Баба Марта дойде при нас” – съвместна инициатива с
ЦДГ “Родолюбче” и VІІ ОУ ”Г. С. Раковски”
“Среща с Баба Марта”
“Баба Марта” – празник с учениците, инициатива на НЧ
“Васил Левски-1968 г.”
Изложба на мартеници - инициатива на НЧ “Димитър
Полянов-1927 г.”
“Легенди за мартеницата” - тематична литературна
витрина
“Работилница за мартеници”- изработване на
традиционни мартеници, инициатива на НЧ ”Съзнание1922 г.”
Посрещане на Баба Марта с ученици от началния курс на
ОУ ”Св. Климент Охридски”
„Мартуване” - театрализирано шествие, инициатива на
Общинския младежки дом
“Баба Марта” - празник за децата и учениците
„Червено-бялото изкуство”- ателие за мартеници и
настроение
“Баба Марта бързала – мартенички вързала” – тържество
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Клуб на пенсионера
с. Богданов дол
13.30 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
14.00 ч.
ЦДГ № 15 “Райна Княгиня”
15.00 ч.
НЧ “Просвета-1909 г.”
кв. Църква
15.00 ч.
Клуб на пенсионера
с. Богданов дол
16.30 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
17,00 ч.
Изложбена зала
ОДК
17.30 ч.
Клуб на пенсионера
Кв. Калкас
17.30 ч.
Дворец на културата
17.30 ч.
Голям салон
ОДК
18.00 ч.
ОбМД
18.30 ч.
Репетиционна зала
НЧ “Миньор-2005 г.”
02.03./ петък/
10.00 – 17.00 ч.
Читалня
РБ ”Св. Минков”
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
10.30 – 17.30 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”

Ден на самодейността – честване
Тържество за Баба Марта, инициатива на НЧ “7-ми
септември-1961 г.”
Ден на самодейността – честване
Ден на самодейността – честване със самодейците на НЧ
“Пробуда-1928 г.”
Ден на самодейността
Изложба на мартеници и мартенски сувенири от
конкурса „Баба Марта бързала - мартенички вързала”
Ден на самодейността – честване, инициатива на НЧ
“Данчо Иванов-1927 г.”
Празник на любителското творчество
“Същественото е невидимо за очите” - концерт
спектакъл на художествените състави на РМД - Мошино,
посветен на 1-ви март – Ден на любителското творчество
Вечер на таланта - празник на любителското творчество
Ден на самодейността – честване със самодейците

„За да пребъде България!” – традиционна изложба по
повод Националния празник на Р. България
“България помни” - тематично табло
“Освобождението” - литературна витрина
“З-ти март - Национален празник на Р България”литературна витрина
3 март – литературна витрина
2

кв. Изток
12.00 ч.
Галерия ”М. Гогев”
14.00 ч.
Конферентна зала
РИМ
16,30 ч.
ЦДГ № 6 “Българче”
18.30 ч.
Общински младежки дом
03.03./събота/
11.00 ч.
Централна градска част

10.00 ч.
Местн. ”Пърлева поята”
с. Богданов дол
10.30 ч.
Местн. “Игрището”
с. Люлин
11.00 ч.
Местн. “Табаните”
Кв. Бела вода
12.00 ч.
Черква ”Арахангел Михаил”
с. Студена
12.30 ч.
Местн. “Старо село”
с. Драгичево
12.30 ч.
Общински младежки дом
16.00 ч.
Клуб на пенсионера
с. Расник
05.03./понеделник/

”България през вековете” – викторина за ученици от ІV
клас от ОУ “Алеко Константинов”, инициатива на НЧ
“Съзнание-1922 г.”
„Освобождението на България и Архимандрит Зиновий
Поппетров“ – кръгла маса, съвместна инициатива с
Краеведско обединение за Югозападна България –
Перник, и Териториален държавен архив - Перник
“Моята Родина” - спектакъл
„Голямата любов”- кинопрожекция
Ден на Освобождението, Национален празник на
Република България – общоградско честване
11:00 - Празнично шествие
от пл. „Св. Иван Рилски” до Двореца на културата
11:10 - Ритуал за издигане на националния флаг
11:15 - Слово на кмета на Община Перник и на
областния управител на област с административен център
Перник
11:30 - Концерт на АНПТ “Граово” при РМД – Мошино,
и Фолклорен състав при КУД “Коло” – град Буяновац, Р.
Сърбия
пред Двореца на културата
Тодоровден – кушии, инициатива на НЧ “Пробуда-1928
г.”
Конни състезания, инициатива на НЧ “Христо Ботев-1961
г.”
Кушии, инициатива на НЧ “Пробуда-1935 г.”
Поднасяне на венци на паметника в черковния двор,
инициатива на НЧ “Светлина-1919 г.”
Конни надбягвания, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
3-ти март – съвместно честване със Съюза на
пенсионерите, инициатива на НЧ ”Елин Пелин – 1903”
Среща разговор с Кирил Скрипчев – участник във
Втората световна война, инициатива на НЧ ”Димитър
Полянов-1927 г.”
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10.00 – 17.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
12.00 ч.
ОбМД
06.03. /вторник/
10.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
13,00 ч.
Галерия “М. Гогев”
13.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1961 г.”
с. Люлин
17.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
17.00 ч.
ОбМД
18.00 ч.
ресторант “Витоша”
с. Кладница
07.03. /сряда/
10.00 ч.
Пенсионерски клуб
с. Драгичево
13.00 ч.
НЧ “Наука-1967 г.”
с. Черна гора
14.00 ч.
НЧ “7-ми септември-1961 г.”
кв. Димова махала
14.00 ч.
ресторант ”Бреза”
кв. Изток
14.00 ч.
Клуб на пенсионера
с. Богданов дол
14.00 ч.
Дневен център за възрастни
хора
с. Мещица
14.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
с. Ярджиловци
17.30 ч.
Малък салон

140 години от смъртта на Ангел Кънчев - литературна
витрина
Образователен концерт за ОУ „Св. Иван Рилски”
55 години от рождението на Красимира Зафирова литературна витрина
Програма за младежта: ХГ Перник представя
„Керамиката на Николай Амзов” пред ученици от Х ОУ,
съвместна изява с НЧ „Съзнание-1922 г.”
Концерт по повод Международния ден на жената
“На мама с любов” – тържество по повод 8 март Международен ден на жената
Изложба на Искра Богомилова
Осмомартенско тържество, инициатива на НЧ “Пробуда1937 г.”
Осмомартенски празник за пенсионерите, инициатива на
НЧ “Пробуда-1922 г.”
Осмомартенско тържество с жените от селото
Осмомортенско тържество
“Бъди благословена” - поздравителен концерт по повод
Международния ден на жената, инициатива на НЧ
“Искра-1960 г.”
“Жената – майка и любима” – тържество, инициатива на
НЧ “Пробуда-1928 г.”
Осмомартенско тържество, инициатива на НЧ “П. К.
Яворов-1926 г.”
Тържество по повод Международния ден на жената
Литературно четене, посветено на Международния ден на
жената
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Дворец на културата
08.03. /четвъртък/
10.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
12.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1967 г.”
с. Рударци
13,00 ч.
ОДК
14.00 ч.
НЧ “Рома-2001 г.”
14.00 ч.
Клуб на пенсионера
кв. Калкас
14.00 ч.
НЧ “Светлина-1919 г.”
с. Студена
14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
18.00 ч.
зала в кметството
с. Расник
09.03./петък/
17.30 ч.
галерия “М. Гогев”
18.30 ч.
Общински младежки дом
10.03./събота/
19.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
11.03. /неделя/
11.00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
13.03. /вторник/
10.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
19.00 ч.
Театрален салон
ОДК

„За да те има винаги!” – традиционна витрина по повод 8
март - празник на жената
Осмомартенско тържество с жените от селото
“Празник на мама”
Семейно планиране и превенция на ранната женитба беседа
Международен ден на жената – честване, инициатива на
НЧ “Данчо Иванов-1927 г.”
Осмомартенско тържество с участничките от
Дамския клуб
“Вечната и святата” - честване
Осмомартенско тържество, инициатива на НЧ ”Димитър
Полянов-1927 г.”
“За вас, дами” – изложба и изненади от мъже художници,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
Кинопрожекция
Празник със самодейците

Матине - концерт на КО ”Орфей” с диригент Райчо
Христов
95 години от рождението на Благой Гебрев - литературна
витрина
“Крадецът на праскови” по Емилиян Станев,
драматизация Бойко Илиев, постановка Бойко Илиев,
сценография и костюми Нина Пашова, музика Иван
Лечев, участват: Мариус Донкин, Аня Пенчева, Юлиян
Вергов, Стоян Пепеланов, Марин Янев, Ванча Дойчева –
гостува Народен театър “Иван Вазов” София

14.03. /сряда/
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10.00 -17.00 ч.
НЧ “Съзнание”1922 г.”
кв. Мошино
16.00 ч.
РИМ
16.30 ч.
Минна дирекция
16,30 ч.
Парти център
кв. Изток
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18.00 ч.
ОбМД
15.03. /четвъртък/
14,00 ч.
Театрален салон
ОДК
17,30 ч.
Театрален салон
ОДК
17.30 ч.
Галерия “Кракра”
16.03. /петък/
10.30 ч.
11.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
17.03./събота/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
18.30 ч.
Общински младежки дом
19.03./понеделник/
10.00 – 17.00 ч.
отдел “Изкуство”
РБ “Св. Минков”
17.00 ч.
Сладкарница
ОбМД
18.30 ч.
Голям салон
ОбМД
20.03./вторник/
09.00 – 17.00 ч.

144 години от рождението на Максим Горки литературна витрина
„Неизвестното за известните българи. Архимандрит
Зиновий Поппетров“ - изложба
“Маски - поп арт силуети от Никола Ставрев” – изложба,
инициатива на НЧ ”Миньор-2005 г.”
„Трите прасенца” – куклен театър, предпремиерно
представление на ДЮТ „Мускетарите” при ОДК
Вечер, посветена на 100-годишнината на Юри Бендерев
Караоке парти
„Снежната кралица” по Евгени Шварц – постановка на
ДЮТ „Мускетарите”
Благотворителен концерт на ансамбъл „Граовче”
Изложба “Тя”
Образователен концерт за ученици от ОУ ”Ив. Рилски”
с участието на КО ”Орфей”, инициатива на ОК Дворец на
културата
122 години от рождението на Чудомир - литературна
витрина
Кинопрожекция
80 години от рождението на Иван Вукадинов литературна витрина
„Спомени от лагерите” - представяне книгата на Цветана
Джерманова
„Безпаметна любов” – спектакъл на театър „Искри и
сезони” с участието на Искра Радева, Антон Радичев и др.
„Пролетни импресии“ – видео витрина
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КИЦ
10.30 ч.
ЦДГ № 6 “Българче”
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Миньор-2005 г.”
10.30 ч.
ЦДГ ”Българче”
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
21.03. /сряда/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
НЧ”Миньор-2005 г.”
14,00 ч.
Театрален салон
ОДК
17.30 ч.
Дворец на културата
18.00 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
18.00 ч.
сладкарница
ОбМД
19.00 ч.
кафе “Верту”
с. Ярджиловци
22.03. /четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
с. Богданов дол
17.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
11.00 ч.
ОУ ”Св. Климент Охридски”
с. Рударци
14.00 ч.

Образователен концерт с участието на Народния
оркестър при ОК Дворец на културата
285 години от смъртта на Исак Нютон - литературна
витрина
Музикално-образователен концерт на народния оркестър
към АНПТ “Граовска младост” при ОК Дворец на
културата, съвместна инициатива с НЧ “Искра-1960 г.”
Дискусия по повод 122 години от рождението на
Чудомир
„Пролетни импресии“ – видео витрина
Ден на планетата Земя – литературна витрина
Световен ден на поезията - литературна витрина
„Снежната кралица” по Евгени Шварц – постановка на
ДЮТ „Мускетарите”
55 години Двореца на културата - честване
Посрещане на Първа пролет
Пролетна фиеста
Младежка дискотека и избор на Мис “Пролет”,
инициатива на НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
„Пролетни импресии“ – видео витрина
Ден на пролетта. Ден на водата - литературни витрини
“Пролет иде” – почистване и озеленяване пред
читалището и Клуба на пенсионера, инициатива на НЧ
“Пробуда-1928 г.”
Празник на Пролетта и Благовещение – честване
Ден на пролетта – концерт, инициатива на НЧ “Васил
левски-1968 г.”
“Сигурност на вода и храна” - празник, посветен на
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РМД - Мошино
17.00 ч.
НЧ ”Светлина-1919 г.”
с. Студена
17.30 ч.
галерия “М. Гогев”
18.00 ч.
ресторант “Витоша”
с. Кладница
17.30 ч.
Галерия Арт салон
19.00 ч.
Театрален салон
ОДК
23.03. /петък/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол
14.00 ч.
Тържествена зала
Минна дирекция
17.30 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
18.30 ч.
Общински младежки дом
24.03./събота/
10.30 – 17.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
11.00 ч
Голям салон
Общински младежки дом
13.30 ч.
Старото читалище
кв. Бела вода
10.00 ч.
РИМ
25.03./неделя/
11.00 ч.
пред читалището
кв. Църква
12.00 ч.
мест. “Манастира”

Световния ден на водата, в партньорство с ТПГ ”М.
Кюри”
Пролетен бал и дискотека
Ден на поезията – поетът Петър Анастасов гостува на
литературно студио “Съзнание”, инициатива на НЧ
“Съзнание-1922 г.”
Пролетна вечер, инициатива на НЧ “Пробуда-1937 г.”
Изложба на Ромео Гогов
“Здравей, обичам те” – романтична театрална комедия по
Нийл Саймън, участват Бойка Велкова и Стефан Спасов
125 години от рождението на Димитър Полянов литературна витрина
“Таланти” – надиграване и надпяване на деца от 8 до 12
години в контекстта на Международното десетилетие на
ромското включване, инициатива на НЧ “Миньор-2005
г.”
Изложба на преподаватели от НБУ
Кинопрожекция
125 години от рождението на Димчо Дебелянов литературна витрина
„Вагабонто” по Карел Чапек, драматизация и режисура
доц. Петър Пашов - спектакъл на Учебен куклен театър
НАТФИЗ
Пролетен цветен празник, инициатива на НЧ “Пробуда1935 г.”
Семейна неделя в музея: „В очакване на Блага Вест”
Благовещение – засаждане на цветя, инициатива на НЧ
“Просвета-1909 г.”
Ден на пролетта – честване, инициатива на НЧ “Данчо
Иванов-1927 г.”
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кв. Калкас
27.03./ вторник/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
15.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
16,30 ч.
ОДК
18,00 ч.
Театрален салон
ОДК
28.03. /сряда/
10.00 – 17.00 ч.
Заемна
РБ «Св. Минков»
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
10.30 ч.
ЦДГ № 6 “Българче”
12.30 ч.
ХІ ОУ ”Елин Пелин”
13,00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
19.00 ч.
Театрален салон
ОДК

29.03. /четвъртък/
14.00 ч.
Подземен минен музей
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18.30 ч.
Голям салон

80 години от рождението на Слав Караславов литературна витрина
Дискусия по повод 125 години от рождението на
Димчо Дебелянов
Пролетен празник на ЦДГ № 2
„Пепеляшка” по Шарл Перо- премиера на ДЮТ
„Мускетарите”
125 години от рождението на Димчо Дебелянов литературна витрина

Образователен концерт с участието на Духовия оркестър
при ОК Дворец на културата
“Манастирите в България” – среща разговор с историка
Орлин Рачев за ученици, изучаващи религия,
инициатива на НЧ “Искра-1960 г.” кв. Изток
Програма за младежта: ХГ Перник представя
„Многоликият Симеон Спиридонов”
“За мишките и хората” от Стайнбек, режисьор Асен
Блатечки, сценография и костюми Антония Попова,
музика Христо Намлиев, участват: Асен Блатечки, Калин
Врачански, Васил Банов, Илия Добрев, Алексей
Кожухаров, Силвия Петкова, Божидар Попчев, Иван
Чипариков, Васил Пенов, Васко Чушев – постановка на
ОбДТ “Б. Дановски”
Откриване на иконостас на Св. Иван Рилски
„Инструменталната музика на България” – концерт на
Народния оркестър, с участието на солисти от народен
хор към ансамбъл „Граовче” и ВГ ”Колорит” при НЧ
”Елин Пелин – 1903”
„Рита” от Г. Доницети - едноактна комична опера,
гостува Камерна опера - Благоевград
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Общински младежки дом
30.03. /петък/
10.00 – 17.00 ч.
Детски отдел
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
“П. К. Яворов -1926 г.”
с. Мещица
11.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
18.00 ч
Общински младежки дом
31.03. /вторник/
11,00 ч.
Ритуална зала
ОДК

130 години от рождението на Корней Чуковски литературна витрина
100 години от смъртта на Карл Май - литературна
витрина
Образователен концерт за ученици от СОУ ”Д-р П.
Берон” с участието на КО ”Орфей”, инициатива на ОК
Дворец на културата
Кинопрожекция
Пролетно матине на хор „Родна песен”
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