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ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

М.  АПРИЛ  2017 г. 

 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

7 април 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

„Писано  яйце” – конкурс за рисуване на яйца, с участието на ученици от 

пернишките училища 

 

9 април 

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом  

„Люлки по Цветница” – фолклорен празник 

Организатор: Общински младежки дом 

 

18 април 

16,00 ч. – пред Двореца на културата 

„Христос Воскресе” - празничен Великденски концерт 

Организатор: НЧ ”Елин Пелин-1903”   

 

17,30 ч. - Център за отдих на открито  

"Хубав ден Великден" - празничен концерт за жителите на кметство "Изток" 

Организатор: РМД Мошино 

 

24 – 26 април 

Конкурс „Талантите на Перник” 

24 април – понеделник 

От 10,00  до 13,00 ч. и от 14,00 до 18,00 ч. 

ЦПЛР ОДК, Театрален салон  

Категория „Танцово изкуство”  

 

25 април – вторник 

От 10,00  до 13,00 ч.  и от 14,00 до 18,00 ч.   

ЦПЛР ОДК, Театрален салон 

Категория „Музикално изкуство”  

 

26 април – сряда 

От 10,00 до 13,00 ч.  и от 14,00 до 18,00 ч.  

ЦПЛР ОДК, Театрален салон 

Категория „Театрално изкуство”    
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28 -  30 април 

ХІI  Международен конкурс за млади изпълнители на класически 

музикални инструменти 

 

Програма 

28 април  

18,00 ч., – Малък салон, Дворец на културата 

Откриване на конкурса 

 

29 април 

8,30 ч. – 19,00 ч., – Малък салон, Галерия „Л. Гайдаров”, зала №1,  Дворец на 

културата 

Конкурсен ден 

 

30 април 

17,00 ч.,  – Малък салон, Дворец на културата 

Гала концерт на лауреатите на конкурса 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

                     

   6 април  

17,30 ч. - Галерия “Кракра”  

Изложба на студенти  от СУ „Кл. Охридски“ 

 

11 април 

17,30 ч. – Галерия “Арт салон” 

Традиционна  Великденска изложба  

 

20 април  
 17,30 ч. -  Галерия  „Л. Гайдаров”   

 Изложба на колекционери  

 

27 април  
 17,30 ч. -  Галерия „Кракра“ 

 „Десет“  - изложба на преподаватели от НБУ 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

 

01 - 30 април  

09,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

„И ние сме били деца“ - изложба детски играчки, съвместно с ОИМ – Попово 

„Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“ 

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

„Твоят час“ – тематична образователна инициатива (по отделна програма) 
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01 - 15 април 

09,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

 „От киноцентъра до музейната витрина“ -  гостуваща изложба, представяща 

автентични костюми от филма „Капитан Петко войвода“ 

 

10 – 13 април 

09,00 – 12,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Ваканция в музея“ – образователна инициатива ( по отделна програма) 

„Червен Великден“  - мобилни ателиета, образователна инициатива  (по 

отделна програма) 

 

18 април 

Международен ден на недвижимото културно наследство 

10,00 – 17,00 ч. - Регионален исторически музей 

Ден на отворените врати  

Представяне на макети на обекти от Пернишко 

 

ІV. ТЕАТЪР            

 

   4 април 

11,00 ч. – ЦПЛР ОДК, Театрален салон 

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

 

13,00 ч. ЦПЛР ОДК, Театрален салон 

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

 

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

„Черното пиле“  от Николай Хайтов 

 Авторски спектакъл на Мариус Куркински 

                  

10 април 

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

„Бихте ли слезли от жена ми“ от Андрей Калудов 

Постановка: Андрей Калудов 

Участват: Деси Бакърджиева, Васил Драганов, Пьотр Кшеменски, Веселин 

Цанев 

Гостува ДКТ - Пазарджик 

                 

                  20 април 

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

„Влизай без да чукаш“ – премиера  
Автори: Андрей Калудов и Андрей Филипов 

Постановка Андрей Калудов 

Участват: Веселин Мезеклиев, Аделина Петрова, Катрин Василева 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“ - Перник 

 

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

Куклен театър 

Организатор:  Общински младежки дом  

 

  25 април 

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

„Лалугер“ 

Автор: Александър Урумов 

Режисьор: Юрий Дачев 

Участва: Николай Урумов 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“ - Перник 

 

                 26 април 

18,30 ч. – ЦПЛР ОДК, Театрален салон 

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

 

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

„На живо от оня свят“ /„Клюки от ада“/ - от Жан Ноел Фенуик 

Режисьор: Ивайло Христов 

Участват: Албена Михова, Евгени Будинов, Кирил Ефремов 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“ - Перник 

                   

V. БИБЛИОТЕКИ 

 

3 април 

10,00  и 13,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма читалня 

„Да се потопим в приказните истории на Андерсен”– гостуват деца от 

подготвителните групи на ОУ „Св. Иван Рилски” по повод 2 април - 

Международен ден на детската книга  

 

4 април 

10,30 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, детски отдел  

Детските книги празнуват – творческа работилница с деца от ДГ № 8 

„Изворче”  

 

10 април 

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

„Добре дошъл, Великден! – история, символи, обреди“ – изложба от фонда на 

библиотеката 

 

18 април 

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

80 години от рождението на Георги Маринов (18.04.1937 – 13.12.2011) – 

литературна витрина „Да си спомним за поета” 

 

25 април  

17,30 ч. – Арт салон 
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„Очи в очи с Иван Карадачки” – среща разговор по повод новата му 

стихосбирка „Изгубени светове” 

Организатор: РБ „Светослав Минков” и Клуба на интелигенцията Перник 

 

26 април 

10,30 ч. – Детска градина № 8 „Изворче” 

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

Писателят Кирил Назъров представя своето творчество пред група „Звънче” от 

Детска градина № 8 „Изворче” и деца от ОУ „Св. Иван Рилски” 

Организатор: РБ „Светослав Минков”  и ДГ № 8 „Изворче” 

 

27 април 

11,10 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма читалня 

„Да четем лесно и интересно с любими приказни герои” – гостуват ученици 

от ІІ „б” клас от ОУ „Св. Иван Рилски” 

 

28 април 

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

„Изкуство” 

80 години от рождението на Минчо Тодоров (30.04.1937), художник – 

литературна витрина 

 

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

 

01 април  

11,00 ч. -  ЦПЛР ОДК, Изложбена зала 

Пролетен концерт на хор „Родна песен” 

 

06 април 

 17,00 ч. – Дворец на културата 

"Деца помагат на деца"- благотворителен базар в подкрепа на Антоан 

Александров  

 Организатор: IX ОУ "Т. Ненков"и РМД Мошино 

 

7  април 

17,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Великденски концерт на ученици от Обединената школа по изкуства с 

преподаватели В. Милотинова,  А. Тодорова и Ю. Манолова  

 

18,30 ч. - ЦПЛР ОДК, голям салон 

"Да помогнем на Ани" - Благотворителен концерт на хип-хоп формация Dance 

Squad и приятели.  

Организатор: Хип-хоп формация Dance Squad и РМД Мошино 

 

9  април 

11,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата 
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Матине - концерт на Камерен оркестър „Орфей”, солист Дария Кръстева - 

пиано, диригент Райчо Христов 

 

19  април 

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

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

ръководител  Венцислав Андонов 

 

21  април 

18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

„Оперетна магия - 2” – концерт на Духовия оркестър, солисти Елена 

Механджийска и Марчо Апостолов, диригент Трифон Трифонов 

 

      22 април 

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

Концерт на Танцова формация  „Майсторите на танца“ 

 

25  април 

10,30 ч. – ДГ №3 „Пролетен цвят” 

Образователен концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, 

диригент Трифон Трифонов 

 

26  април 

10,30 ч. – ДГ №15 „Райна княгиня” 

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата, 

ръководител  Венцислав Андонов 

 

29 април 

10,00 ч. – пл. „Кракра“ 

 „Приятели чрез танца“ – IV олклорно надиграване за любителски танцови 

клубове 

Организатор:  Танцова къща „Приятели чрез танца“ и Сдружение „Дай, бабо, 

огънче“ - Перник 

 

VІІ. ЧЕСТВАНИЯ И ГОДИШНИНИ 

     

8 април 

16,00 ч., - читалището с. Кладница 

80 години НЧ „Пробуда-1937“ – Кладница, честване 

 

21 април  

10,00 ч. - парково пространство пред Кметство "Изток"  

 "Земя като една човешка длан" - празнични прояви, посветени на Световния 

ден на земята, в партньорство с училища и детски градини. 

 Организатор: Кметство "Изток", РМД Мошино , РИОСВ - Перник  

 

VІІІ.  ШОУ-ПРОГРАМИ 
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12 април 

11,00 ч. -  пред Общински младежки дом  

 „Усмивки в куфар” – ваканционен отдих 

 

27  април 

18,00 ч. - Общински младежки дом, сладкарница 

„Мама, татко и аз” - забавно състезателно шоу 

 

27 – 28 април 

10,00 – 16,00 ч. - ЦПЛР ОДК   

Театрална музикално-танцова работилница – уъркшоп за възпитаници на 

ЦПЛР ОДК   

 

ІХ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

5 април 

12,00 ч. – НЧ ”Елин Пелин-1903”, Перник 

Литературно четене с деца от ОУ ”Св. Ив. Рилски” по повод Международния 

ден на книгата и авторското право  

 

8 април 

14,30 ч. – кв. Рудничар, ул. „Първа“ 

Концерт по повод Международен ден на ромите 

Организатор: НЧ „Рудничар – 1997г. 

 

11 aприл 

11,30 ч. – X-то ОУ „Алеко Константинов” 

Среща- разговор с детската поетеса Цветанка Бъчева  

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

12 април  

14,00 ч. -  Клуб „Ален мак”  

„Ой , Лазаре ,Лазаре“ – тържество за Лазаров ден и Цветница, с участие на 

деца от ОДЗ №11 „Знаме на мира” 

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

18 април  

11,30 ч. – X- то ОУ „Алеко Константинов” 

Среща -разговор с етнолог за Пролетните празници в България  

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

19 април  

14,00 ч. – Клуб „Ален мак”  

„Червен , червен Великден “ – Великденско тържество с  участие на деца от ЦДГ № 

6 „Българче” 

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 



 8 

 

20 април 

11,30 ч. – НЧ ”Елин Пелин-1903”, Перник 

„Театър на маса”- с ученици от ОУ ”Св. Ив. Рилски” 

  

 

21 април 

10,30 ч. – ОДЗ № 11 „Знаме на мира” 

Детски празник и засаждане на дръвчета по повод 22 април –Световен ден 

на земята .  

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

Х. ДРУГИ   

   

6 и 7 април 

10,00 – 16,00 ч. – Районен младежки дом - Мошино 

Панаир на учебно-тренировъчните фирми 

Организатор:   Професионална гимназия по икономика 

 

12  април 

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

„С автомобил от Кипър до Баренцово море”  –  среща  с  пътешественика 

Валентин Дрехарски 

Организатор:  ОК Дворец на културата 

 

25 април 

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

„Живот за събуждане“ – представяне на книгата на Станислава Пирчева – 

лауреат на Първия Национален поетичен конкурс „Константин Павлов“ 

Организатор:  ОК Дворец на културата 

 

25 и 26 април  

10,00 – 17,30 ч. – Районен младежки дом - Мошино   

XVIII Панорама на средните училища в област Перник 

Организатор:  РМД – Мошино и РУО – Перник 

 

27 и 28  април 

10,00 - 17,00 ч.- Общински младежки дом, първо фоайе 

Панорама на средните училища 

Организатор:  ОбМД  и РУО – Перник 

 
XI. КОНКУРСИ 

 

Фотоконкурс „Моята любима книга” 

В месеца на Международния ден на детската книга - 2 април, и 

Международния ден на книгата и авторското право - 23 април, Регионалната 

библиотека „Св. Минков” провокира четящите перничани да покажат 
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любимото си четиво или книгата, променила живота им. Младите хора могат 

да покажат, че модерното селфи може да бъде направено и с книгата, която 

харесват. Други пък могат да изберат да запечатат интимния момент на 

четенето или пък самата най-любима книга. Конкурсът няма възрастови 

ограничения, нито пък такива, свързани с начина на снимане. Най-добрите ще 

бъдат публикувани на интернет и фейсбук страницата на РБ ”Св. Минков”, в 

местните медии и групи в социалните мрежи. Снимките могат да бъдат 

изпращани от 1 до 30 април 2017 г. по един от следните начини: на адрес гр. 

Перник, пл. „Кракра” 1, на имейл адрес rb_pernik@abv.bg или на място в Дворец 

на културата - Регионална библиотека „Св. Минков”, отдел „Изкуство”, като 

се посочат трите имена и телефон за връзка. Победителите ще бъдат обявени 

на 16 май 2017 г. Предвидени са  награди за трите най-добри снимки от 

фотоконкурса. 
 

 

 


