ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. МАРТ 2019 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- 8 март
10,00 ч. – 17,00 ч. – фоайе на Общински младежки дом
Изложба на мартеници от Националните конкурси за мартеници "Пижо и
Пенда"
Организатор: Сдружение "Дай, Бабо, огънче" и ОбМД
7 март
17,00 ч. – Галерия “Кракра”и галерия “Артсалон”
„Тя“ - обща изложба
20 март
17,00 ч. – ЦПЛР - ОДК
„Пролет“ – изложба от рубриката „Четири сезона“, вернисаж
Организатор: ЦПЛР- ОДК и Художествена галерия

21 март
17,00 ч. – Галерия “ Любен Гайдаров ”
Изложба на Кирил, Борис и Кристиян Сергинови
ІІІ. МУЗЕИ
Изложби:
1 – 28 март
9,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
 „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
1 – 08 март
„Да се знае, да се помни“ – изложба, посветена на 3-ти март
8 – 31 МАРТ
„ТЕРАРИУМ“ – гостуваща изложба на екзотични животни
УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ
1 – 31 МАРТ (по отделна програма)
„Българското опълчение и Руско-турската война от 1877-1878 година“
1 МАРТ
МУЗЕЙНА РАБОТИЛНИЦА
„ Мартеници за хлапета“
„Да се знае, да се помни“
ІV. ТЕАТЪР
12 март

19,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„ХОТЕЛ МЕЖДУ ТОЯ И ОНЯ СВЯТ“ от :Ерик-Еманюел Шмит
Режисьор Валентин Балабанов
Участват: Анастасия Левордашка, Иван Иванов, Василка Сумева, Георги
Бояджиев, Снежана Малковска, Ивайло Захариев, Виктория Янева, Ивайло
Калоянчев
Гостува ОДТ „Невена Коканова“ - Дупница
21 март
19,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„СВАЛЯЧИ” от Елин Рахнев
Участват: Малин Кръстев, Герасим Георгиев – Геро, Мариела Топалова
Гостува ДКТ „Иван Димов“ – Хасково
25 март
18,30 ч. – театрален салон на ЦПЛР-ОДК
„Спътникът на Алтея” – постановка на ДЮТ „Мускетарите”, премиера
Организатор: ЦПЛР – ОДК
27 март
100 години Драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник
17,00 ч. – Художествена галерия „Любен Гайдаров“
Театрална изложба – афиши, плакати, костюми, реквизит
Връчване на награди за литературно есе на тема „Театърът – другото
злато на Перник“ - съвместна инициатива с ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник
Връчване на плакети и албум с исторически справки и снимки на
артисти, режисьори, директори по повод 100 години ДТ „Боян Дановски“
Откъси от знакови постановки на ОДТ „Боян Дановски“- представя
Детско юношеска школа „Мускетарите“
19,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„ЕНЕРГИЧНИ ХОРА“ от Василий Шукшин
Участват: Красимир Ранков, Михаил Сървански, Петко Венелинов,
Михаил Петров, Борислав Захариев, Стела Ганчева, Веселин Мезеклиев,
Елена Атанасова - премиера
28 март
18,30 ч. – театрален салон на ЦПЛР-ОДК
„Спътникът на Алтея” –постановка на ДЮТ „Мускетарите”
Организатор: ЦПЛР – ОДК
30 март

11,00 ч. – Общински младежки дом
Куклен театър
Организатор: Общински младежки дом
V. БИБЛИОТЕКИ
1 март
11,15 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня
„Мартенички аз плета” – за историята на мартеничката и да усучем сами
червена и бяла вълна за здраве и късмет – І Д клас от ОУ „Св. Иван
Рилски” са на гости на Регионална библиотека „Светослав Минков”
7 март
10,00 ч. - 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня
Дар от поетите за жените – поетическа сбирка, посветена на жената –
библиотечна витрина
19 март
10,00 ч. - 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”,
Краезнание
Прозрачните приказки на Георги Ивчев – 90 години от рождението на
поета-сатирик и журналист (21.03.1929 – 22.01.2004 г.) – витрина
VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
5 март
18,00 ч.- ЦПЛР – ОДК
Празничен мартенски концерт
Организатор: Общински младежки дом
14 март
10,00 ч. – ДГ №12 „Радост”
Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на
културата, диригент Райчо Христов
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
“Бродуей ще полудей ” - концерт на Трио Тенори
Организатор: Трио Тенори
17 март
11,00 ч. – Галерия „Л. Гайдаров”, Дворец на културата
Матине- концерт на Камерен оркестър „Орфей”,
диригент Райчо Христов, солист Сава Вутов - пиано

19 март
10,30 ч. – ДГ №3„Пролетен цвят”
Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на
културата с ръководител Венцислав Андонов
20 март
10,30 ч. – ДГ №8„Изворче”
Образователен концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на
културата, диригент Трифон Трифонов
18,00 ч. - Малък салон, Дворец на културата
”Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър
при ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов, солист
Боряна Василева
22 март
18,00 ч. – театрален салон на ЦПЛР-ОДК
Пролетен концерт на Балетна школа „ИДА”
Организатор: ЦПЛР – ОДК
26 март
18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Концерт на Джорджа Куджа – пиано,
28 март
10,30 ч. – ДГ „Пролет 7/10”
Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на
културата с ръководител Венцислав Андонов
17,30 ч. - Малък салон, Дворец на културата
”С дъх на пролет” - концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на
културата с диригент Трифон Трифонов,Мажоретния състав и Балетно
студио „Ида” с ръководител Йоана Сойка при ЦПЛР – ОДК гр.Перник
29 март
18,00 ч. - централно фоайе на ЦПЛР-ОДК
Самостоятелен пролетен концерт на хор „Родна песен”
Организатор: ЦПЛР – ОДК

VІІ. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
1 март
14,30 ч. - централно фоайе на ЦПЛР-ОДК
Кратък музикално-театрален спектакъл /пърформанс/, посветен на 3
март
Организатор: ЦПЛР – ОДК
6 март
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Музикално-поетична вечер по повод Деня на жената – рецитал на
актрисата Карина Влади от Драматичен театър гр.Дупница, с участието на
пернишки поетеси
Организатор: ОК Дворец на културата
13 март
17,30 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня
„Вие сте тук” - радиожурналистът Петър Пунчев представя новата си
книга
Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков”,
15 март
18,00 ч. – Голям салон, Дворец на културата
60 години АНПТ”Граовска младост” - честване
Организатор: ОК Дворец на културата
19 март
17,30 ч. –малък салон, Дворец на културата
„Забравените кметове и развитието на село и град Перник 1879 –
1944” – представяне на изследователския труд на Румен Иванов
Димитър Дойчинов
Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков”
VІІІ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
1 март
10,00 ч. – НЧ „Просвета - 1909г.”, гр. Батановци
„Баба Марта дойде при нас“ - изложба на мартеници. Закичване на
децата от детската градина, училището и жителите на града.
Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”, гр. Батановци
10,00 ч. - НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
„Баба Марта дойде при нас“ - честване

Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
10,00 ч. - ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Рударци
„Баба Марта“ - честване
Организатор: НЧ „Васил Левски - 1968 г.”, с. Рударци
10,00 ч. - ОДЗ „Р.Княгиня” № 15
„Баба Марта мартенички вързала………” - честване
Организатор: НЧ „Елин Пелин - 1903 г.”
10,00 ч. – НЧ „7-ми септември - 1961 г.”
„Посрещане на Баба Марта“ – изложба на мартеници
Организатор: НЧ „7-ми септември - 1961 г.”, кв. „Димова махала”
11,30 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода, изложбено фоайе
„Времето във хората и хората във времето” - изложба
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода и РИМ - Перник
14,00 ч. – НЧ „Искра -1960 г.”, кв. „Изток”
Изложба на мартеници, изработени от децата от Школа по
приложно изкуство
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”, кв. „Изток”
16,00 ч. - Vip Gallery, БК „Елена“
„Баба Марта бързала, мартеници вързала“ – дискусия за произхода на
мартеницата, съвместно с клуб „Корени“
Организатор: НЧ „Нови хоризонти - 2009 г.”, гр.Перник
17,00 ч. - НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
„Посрещане на Баба Марта“ - честване
Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, село Люлин
4 март
15,30 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник
Проект „Ръкотворие“ - годишна Х-та изложба - оригами и квилинг от
Катя Цекова
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
5 март
12,30 ч.- Общински младежки дом - Перник

Честване на 8-ми март с НПО – „Съюз на пенсионерите 2004”
Организатор: НЧ”Елин Пелин - 1903 г.”
6 март
14,00 ч. – Клуб на пенсионера „Ален мак”, кв. „Изток”
Среща - разговор с историк по повод Националния празник – Деня на
освобождението на България
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”, кв. „Изток”
7 март
11,00 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
„Сирни заговезни „Прочка” - пресъздаване на обичая
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
8 март
12,00 ч. - НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
Ден на жената - честване
Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
12,30 ч. - НЧ „Просвета - 1909 г.”, гр. Батановци
Ден на жената - честване
Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”, гр. Батановци
14,00 ч. – НЧ „7-ми септември - 1961 г.”
Международен ден на жената – тържество
Организатор: НЧ „7-ми септември - 1961 г.”, кв. „Димова махала”
10 март
19,00 ч. - пред НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
„Сирни заговезни“ - честване
Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
11 март
14,00 ч. – Клуб на пенсионера „Ален мак”, кв. „Изток”
8 март– поздравителен концерт
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”, кв. „Изток”
16 март
10,30 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода, старото игрище

Тодоров ден - кушии
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
11,00 ч. - Минна дирекция, гр. Перник
„Великото руско слово“ – конкурс за изпълнители, III - то издание
Организатори: НЧ „Миньор - 2005 г.”, клуб „Встреча” и Движение
„Приятели на Русия”
18 март
15,30 ч. - Клуб „Миньор”, гр. Перник
„Науката за човека“ – аудиовизуална поредица, епизод 2
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
23 март
14,00 ч. - НЧ „Елин Пелин - 1903 г.”, читалищен клуб
„Пролет пукна” - тематична среща с членове на Клуб ”Родознание”
Организатор: НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.”
25 март
10,00 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
Благовец – „Бегайте змии и гущери”
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
14.30 ч. - Клуб "Миньор", град Перник
„Атлас – новото познание за познатите страни“ – съвременен дайджест
(ежемесечен информационен бюлетин)
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
28 март
11,00 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник
„Фолклорният образ на българската гора“ – представяне на новата
книга на Нонка Кръстева
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
29 март
17,00 ч. - Vip Gallery, БК „Елена“
Гости във Vip Gallery - Среща от поредицата „В десетката!“ с Радостин
Любомиров – спортен журналист в БНТ
Организатор: НЧ „Нови хоризонти - 2009 г.”, град Перник
IX. ДРУГИ

4 март
9,30 ч. – стадион „Звезда“, кв. Димова махала
Традиционен турнир по футбол- 9 за деца , родени 2007 г. - по повод
Националния празник на Р. България
Организатор : Община Перник и ОС на БФС
6 март
15,00 ч. – Общински младежки дом – кв. Мошино
"Да подарим с любов " - отворени врати на школата по керамика
Организатор: Общински младежки дом
16 март
10,00 ч. – кметство Изток
„Децата на Перник“ - Трети лекоатлетически турнир
Организатор: СКЛА „Милка Михайлова“ и община Перник
23 март
13,00 ч. - площад „ Кракра“
"Да посрещнем пролетта с танци " - флашмоб
Организатор: Общински младежки дом
30 март
9,30 ч. – спортна зала „Борис Гюдеров“
Пети традиционен турнир по футбол/ футзал/ за девойки до 20 г.
Организатор : РК „Спорт и здраве“, община Перник и ОС на БФС

