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ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

 

М.  АПРИЛ  2018 г. 

 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

1 април 

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом  

„Люлки по Цветница” – фолклорен празник 

Организатор: Общински младежки дом 

 

9 април 

16,30 ч. - Център за отдих на открито, Кметство "Изток"   

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

Организатор: Общински младежки дом 

 

10 април 

16,30 ч. – пред Двореца на културата 

„Христос Воскресе” - празничен Великденски концерт 

Организатор: НЧ ”Елин Пелин-1903”   

 

23 – 25 април 

Конкурс „Талантите на Перник” 

Организатор: ЦПЛР ОДК - Перник  

 

23 април – понеделник 

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

ЦПЛР ОДК, Театрален салон  

Категория „Танцово изкуство”  

 

24  април – вторник 

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

ЦПЛР ОДК, Театрален салон 

Категория „Театрално изкуство”    

 

25 април – сряда 

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

ЦПЛР ОДК, Театрален салон 

Категория „Музикално изкуство” 
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27 -  29 април 

ХІII  Международен конкурс за млади изпълнители на класически 

музикални инструменти 

ХІ  Конкурс за детска рисунка 
Организатор: ОК Дворец на културата 

 

Програма 

27 април  

16.30 ч.  –  Музикално фоайе, Дворец на културата 

Откриване на изложба на наградените рисунки от ХІ  Конкурс за детска 

рисунка 
 

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

Концерт на лауреатите от ХІІ Международен конкурс за млади изпълнители на 

класически музикални инструменти 

 

28 април 

8,30 ч. – 19,30 ч., – Малък салон и Галерия „Л. Гайдаров”,  Дворец на културата 

Конкурсен ден 

 

29 април 

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

Награждаване на лауреатите от ХІІІ Международен конкурс за млади 

изпълнители на класически музикални инструменти. 

Гала концерт на лауреатите от конкурса 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

                     

 3 април 

17,00 ч.  – Галерия “Кракра” 

Традиционна Великденска изложба  

 

12 април 

17,00 ч.  – Галерия “Артсалон” 

Изложба  живопис Латинка Минкова  

 

13 април 

17,00 ч. – ЦПЛР- ОДК 

„Пролет” - изложба от рубриката „Четири сезона”, съвместно с Художествена 

галерия 

Организатор: Обединен детски комплекс и Художествена галерия 

 

19 април 
17,00 ч.  – Галерия “Кракра” 

„Спомени за Охрид“– изложба живопис на Валентин Топалов  

 

20 април 
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17,00ч.  – Галерия “ Любен Гайдаров ” 

„Симеон Александров на 80 г.“  - изложба 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

  

ИЗЛОЖБИ 

 

1 – 30 април 

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

 „Освобождението в Пернишко“ – 140 години от възстановяването на 

българската държава 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“ 

 „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали 

 „Погребални практики в нашите земи от праисторията до 

средновековието“- съвместна изложба на Национален антропологичен 

музей към ИЕМПАМ – БАН и РИМ – Перник 

 

18 април 

Международен ден на недвижимото културно наследство 

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

Ден на отворените врати  

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

2 – 5 април 

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

„Ваканция в музея – пролет 2018“ – ( по отделна програма) 

 

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ 

10 – 30 април (по отделна програма) 

 „Войнишките паметници“  

 „Паметни места в Пернишко, свързани с Първата световна война“ 

 

16-20 април ( по отделна програма ) 

 „Археологически обекти в град Перник“ 
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ІV. ТЕАТЪР                

 12 април 

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

„ТЕРАПЕВТИ“ от Кристофър Дюранг  

Превод Златна Костова 

Постановка Владлен Александров 

Сценография Елена Иванова 

Участват Явор Борисов, София Бобчева, Калин Сърменов, Александра 

Сърчаджиева, Боян Арсов, Мартин Каров 

Гостува Сатиричен  театър - София 

 

                 18 април 

18,00 ч. – театрален салон , ОДК 

„ Не падай духом“ –  автор Станислав Стратиев – постановка на ДЮТ 

„Мускетарите“ 

 

19 април 

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

„КОЛКО Е ВАЖНО ДА БЪДЕШ СЕРИОЗЕН“ 

Автор: Оскар Уайлд 

Участват: Владислав Виолинов, Тигран Торосян, Антоанета Добрева – Нети, 

Анастасия Ингилизова, Веселин Ранков и др. 

Гостува театър „Българска армия“ 

 

                  26 април 

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

„ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТТЕ СТЪПАЛА“ - премиера 

Автор: Патрик Барлоу 

Режисьор: Андрей Аврамов  

Сценография и костюми: Теодора Лазарова  

Участват: Александър Кадиев, Аделина Петрова, Владимир Димитров, Христо 

Пъдев  

          

V. БИБЛИОТЕКИ 

 

2 април 

9,30 ч. – ДГ „Калина Малина”, кв. Проучване 

”Книжки, който днес чете, голям и умен ще расте” – творческа работилница за 

декориране на книгоразделители , библиотекари гостуват на деца от ДГ „Калина 

Малина” по повод Международния ден на детската книга   

 

2 април 

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

„Оригиналният творец от Перник“ – витрина по повод 85 г. от рождението на 

Константин Павлов, (02.04.1933 г.)  поет, киносценарист, драматург  

 

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

„Светлият празник Великден – история, традиции, обичаи“  – изложба 

 

11,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, читалня 

„Да четем е лесно и интересно“ – посещение на второкласници от СУ „Д-р П. 

Берон” в Детски отдел и отдел „Краезнание” за запознаване с библиотеката и 

родния край 

 

11 април 

12,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, читалня 

„Книжките за деца на Славчо Чанев“ – среща на поета с четвъртокласници от 

ОУ „Св. Иван Рилски” 

 

26 април 

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

„Вечна и свята“ – витрина по повод 125 г. от рождението на Елисавета Багряна, 

българска поетеса (29.04.1893 – 1991)  

 

30 април 

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

„Краезнание“ 

„65 г. от рождението на Георги Миланов“ - пернишки журналист, редактор, 

поет – витрина 

 

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

 

5 април 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Великденски концерт на съставите на ЦПЛР-ОДК 

Организатор: Обединен детски комплекс  

 

11  април 

18,30 ч.  –   малък салон, Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей”,  диригент  Райчо Христов 

 

                13 април 

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

„ПРАЛЕТНА МАГИЯ В „БЪЛГАРЧЕ““ - Пролетно-Великденски концерт 

Организатор: ДГ „Българче“ 

 

  18  април 

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

Концерт на ученици от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на 

културата от класовете на В. Милотинова,А. Тодорова и Ю. Манолова 
 

 

19 април 
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 17,30 ч. – ЦПЛР-ОДК 

Благотворителен концерт на ДЮФА „Граовче”  

Организатор: Обединен детски комплекс  

 

20 април 

10,30 ч. – ДГ №15„Райна княгиня”  

Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей”при ОК Дворец на 

културата,  диригент Райчо Христов 

 

23 април 

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

Концерт  на  Веселин Маринов 

 

25 април  

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

”Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър 

при ОК Дворец на културата,  ръководител Венцислав Андонов 

 

18,30 ч. – Обединен детски комплекс 

Благотворителен концерт на Балетно студио „ИДА“  към ЦПЛР – ОДК 

съвместно с Духов оркестър  при ОК Дворец на културата   

Организатор: Обединен детски комплекс  

 

28 април 

12,00 ч. – пл. „Кракра“ 

 „Приятели чрез танца“ – Национален фолклорен конкурс-надиграване за 

любителски танцови клубове 

Организатор:  Сдружение „Дай, бабо, огънче“ с подкрепата на община Перник 

и Общински младежки дом 

VІІ. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ  ВЕЧЕРИ  И  ГОДИШНИНИ 

24 април  

17,30 ч. - ЦПЛР-ОДК  

Рубрика „Генезисът на един творец” - творчески портрет на Мариана 

Янкулова – старши учител в ЦПЛР-ОДК по автентичен фолклор, с участието на  

нейни възпитаници 

  Организатор: Обединен детски комплекс  

   

20 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: Общински младежки дом и Кметство "Изток" 

 

VІІІ.  ШОУ-ПРОГРАМИ 
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ІХ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

           1 април 

11,00 ч. – НЧ „Просвета – 1909 г.“ – кв. Църква 

„Цветница“ – концерт на художествените състави в читалището и фолклорна 

група от гр. Блатце, Сърбия 

Организатор: НЧ „Просвета – 1909 г.“ – кв. Църква 

  

2 април 

10,00 ч. – НЧ „Просвета-1909 г.”  гр. Батановци 

1 април- Ден на хумора и шегата- поговорки и весели случки, представени от 

деца 

Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.” и ДГ „В. Терешкова” гр. Батановци 
 

16, 00 ч.-  Клуб  „Миньор“ 

„Весело, по-весело“ – забавен 5 o’clock за членовете на Клуба 

Организатор: НЧ „Миньор-2005 г“ 

 

            3  април 

 12,30 ч.- НЧ „Просвета-1909 г.” гр. Батановци 

Международен ден на детската книга- презентация и прожекция на  филм  

Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.” гр. Батановци 

 

             4 април 

        14,00 ч. –  Клуб на пенсионера „Ален мак „ 

      „Ой Лазаре, Лазаре – тържество по повод „Лазаров ден“  и „Цветница“ 

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

           5 април 

10,00 ч.- НЧ „Просвета-1909г.”  гр .Батановци 

Хубав ден „Великден”- боядисване на яйца 

Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”и ДГ „ В. Терешкова”  гр .Батановци 

 

                   10 април 

14,00 ч. –  читалището 

„Пъстър и весел Великден” - тържество 

Организатор: НЧ „7-ми септември-1961 г.” 

 

            11 април 

        14,00 ч. –  Клуб на пенсионера „Ален мак „ 

Великденско тържество-  поздравителен концерт   

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

        17 април 

14,00 ч. –  НЧ „Искра – 1960 г.” 

Пролетните празници в България – разговор с етнолог  

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 
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16, 00 ч-  Клуб  „Миньор“ 

Проект „Кино Европа“ – безплатна прожекция на игрален филм  

Организатор: НЧ „Миньор-2005 г“ 

 

        18 април  

12,00 ч. – НЧ”Елин Пелин-1903” 

„Разкажи ми приказка” – среща с ученици от СОУ св.”Иван Рилски” по повод 

празника на приказката. 

Организатор : НЧ”Елин Пелин-1903”  

 

14,00 ч. – НЧ „Искра-1960 г.“             

Проект „Кино Европа“ - НЧ „Миньор-2005“ гостува на НЧ „Искра 1960“ с 

игралния филм „Чърчил“, продукция 2017 г. 

Организатор: НЧ „Миньор-2005 г“ 

 

20 април 

10,00 ч.-16.00 ч. – НЧ”Елин Пелин-1903” 

Литературно четене по повод „Международният ден на книгата и авторското 

право” 

Организатор: НЧ”Елин Пелин-1903”  

 

        23 април 

13,30 ч.- НЧ „Просвета-1909г.”  гр .Батановци 

Световен ден на книгата и авторското право- презентация 

Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.” гр .Батановци 

 

14,00 ч. - Клуб „Миньор“ 

 Информационна кампания „Здраве“- гостува д-р Димитрина Калинова, 

специалист „Очни болести“,  

Организатор: НЧ „Миньор-2005 г“ 

 

                25 април 

14,00 ч. –  Клуб на пенсионера „Ален мак“ 

Прожекция на филм „ Слава” 

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” и  ”НЧ „Миньор 2005” гр. Перник 

 

         30 април  

 16,00 ч. -Клуб „Миньор“                     

 „Надиграй ме“ – отбелязване на Международния ден на танца от  членовете  

на  Клуб „Миньор“ 

  Организатор: НЧ „Миньор-2005 г“ 

 

Х. ДРУГИ   

   

17 - 20 април  

10,00 – 17,00 ч. – Общински младежки дом, първо фоайе 
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XIX  Панорама на средните училища в област  Перник 

Организатор: Общински младежки дом и РУО – Перник 


