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ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. ФЕВРУАРИ 2020 

 

01 – 29.02.20  

09,00 – 17,00 ч. 

Регионален исторически музей 

 

Изложби: 

 „Разходка из Стария Перник“  

 „Въоръжение и снаряжение“ – от фонда на 
РИМ Перник 

 „Пришълец от палеогена“ – изложба 
минерали 

 „По нашите земи“ – погребални практики от 
праисторията до средновековието, съвместна 

изложба с Националния антропологичен 

музей към ИЕМПАМ – БАН  

По график 

Общински младежки дом и 

Младежки дом – Мошино 

„Васил Левски“ – мултимедйна презентация за 

ученици 

04.02.20 – вторник  

10,30 ч. 

НЧ „Наука-1967”, 

с. Черна гора 

„На раздумка с чаша чай“ – среща на Клуба на 

жената 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги Русев“ 

„Котка върху горещ ламаринен покрив“ – 

постановка Бойко Илиев, участват: Йоана Буковска-

Давидова, Янина Кашева и др. Гостува ДТ „Невена 

Коканова“ – Ямбол 

06.02.20 – четвъртък  

10,00 – 17,00 ч. 

РБ „Светослав Минков”,  

отдел „Краезнание“  

„Да си спомним за Георги Вучков“ (1930-2004) – 

литературна витрина по повод 90 години от 

рождението на поета  

10,30 ч. 

Общински младежки дом, 

Първо фоайе 

„Baby love” – курсове за бъдещи родители, 

инициатива на Алианс на българските акушерки 

Перник – официално откриване 

07.02.20 – петък  

10,00 – 17,00 ч. 

РБ „Светослав Минков”,  

отдел „Краезнание“  

„80 години от рождението на поета Данаил 

Арсов“ (1940-1999) – литературна витрина  

 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги Русев“ 

„Ние, Гераците“ – благотворителен театрален 

спектакъл на студенти от НБУ, гражданска 

инициатива, под патронажа на Кмета на община 

Перник 

10.02.20 – понеделник  

10,00 – 17,00 ч. 

РБ „Светослав Минков”, 

отдел „Изкуство“ 

„Балканският Ной или художникът Атила 

Седефчев“ (12.02.1970) – литературна витрина 

16,00 ч. 

Клуб „Миньор“ (ул. „Св.св. 

Кирил и Методий“ 2) 

"Здраве" – информационна кампания: гостува 

доктор, специалист по хуманитарна медицина, 

инициатива на НЧ „Миньор-2005“ 
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11.02.20 – вторник  

10,00 – 16,00 ч. 

Младежки дом – Мошино 

„Подари сърце” – отворени врати на Школата по 

керамика с ръководител Е. Врангов 

10,00 – 17,00 ч. 

РБ „Светослав Минков”, 

отдел „Изкуство“ 

„Цветните приказки на художничката Елена 

Темелкова“ (15.02.1955) – литературна витрина  

12,00 ч. 

НЧ „Елин Пелин-1903“ 
„Театър на маса“ – среща с ученици от ОУ 

”Константин-Кирил Философ” 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги Русев“ 

 

„Стриптийз покер“ от Жан-Пиер Мартинес, 

режисьор Надя Асенова, участват: Герасим Георгиев 

– Геро, Малин Кръстев, Василена Атанасова и др. 

Гостува Малък градски театър „Зад канала“ 

13.02.20 – четвъртък  

17,30 ч. 

Галерия “Кракра” 

Обща изложба на художниците водолеи  

18,00 ч. 

Дворец на културата, 

Малък салон 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов по повод Трифоновден 

14.02.20 – петък  

10,30 ч. 

с. Люлин,  ул. „37” 

"Трифоновден" - ритуала зарязване на лозя в дома 

на Златко Деянов, инициатива на НЧ „Христо Ботев-

1961” 

11,00 ч. 

НЧ „Наука-1967”, 

с. Черна гора 

,,Ден на лозаря, на виното и на любовта“ – 

дегустация на вино и ракия 

14,00 ч. 

НЧ „7-ми септември-1961” 

„Аромат на вино и щипка любов” – честване на 

Трифон Зарезан 

17.30 ч. 

Галерия "Марин Гогев" 

"Любовта и виното" – традиционна изложба, 

инициатива на НЧ „Съзнание-1922” 

14 – 20.02.20  

По график 

Регионален исторически музей 

Уроци по родолюбие: „Васил Левски – пример за 

безсмъртие“, образователна програма 

16.02.20 – неделя  

11,00 ч. 

Дворец на културата, 

Музикално фоайе 

Матине концерт на Камерен оркестър „Орфей”, 

диригент Райчо Христов 

17.02.20 – понеделник  

10,00 – 17,00 ч. 

РБ „Светослав Минков”, 

отдел „Краезнание“ 

„75 години от рождението на поета Захари 

Иванов“ (1945-2006) - литературна витрина 

 

14,00  ч. 

НЧ „Искра-1960” 

Арт работилница - картички и мартеници, 

изработени от децата в Школата по приложно 

изкуство  

16,00 ч. 

Клуб „Миньор“ (ул. „Св.св. 

Кирил и Методий“ 2) 

„Дяконовият род - щрихи от забравената 

история" – беседа, инициатива на НЧ „Миньор-

2005” 

18.02.20 – вторник  

11,30 ч. 

НЧ „Искра-1960” 

„147 години от обесването на Васил Левски“ – 

презентация 
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17,00 ч. 

НЧ „Елин Пелин-1903” 

„Именяци веселяци” –  зимен празник на Клуб 

„Надежда“ 

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги Русев“ 

 

„Приятна жена в лоша компания“ от Андре 

Русен, постановка Юрий Дачев, участват: Емануела 

Шкодрева, Павел Иванов, Васил Драганов, Кръстю 

Лафазанов – гостува Народен театър „Иван Вазов“ 

19.02.20 – сряда  

09,30 ч. 

ДГ „Миньорче” 

Образователен концерт на Народния оркестър към 

ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав 

Андонов 

11,00 ч. 

Пред паметника на Васил 

Левски 

Общоградско поклонение по повод 147-

годишнината от обесването на Васил Левски, 

поднасяне на венци и цветя 

14,00 ч. 

Обединен детски комплекс, 

Театрален салон 

„За теб, Апостоле!“ – музикално-театрален 

спектакъл, с участието на Духовия и Народния 

оркестър към ОК Дворец на културата 

17,30 ч. 

Галерия “Арт салон” 

„Звънчета 5” – изложба на Ателието към ХГ 

Перник 

20.02.20 – четвъртък  

10,00 ч. 

ДГ „Родолюбче” 

Образователен концерт на Камерен оркестър 

„Орфей” към ОК Дворец на културата, диригент 

Райчо Христов 

16,00 ч. 

Регионален исторически музей  

„Маските и делниците“ – представяне на сборник с 

доклади от научната конференция, проведена в 

рамките на XXVIII МФМИ „Сурва“ – Перник`2019 

24.02.20 – понеделник  

15,00 ч. 

Клуб „Миньор“ (ул. „Св.св. 

Кирил и Методий“ 2) 

„Атлас: новото познание за познатите страни“ – 

съвременен дайджест за Ирландия, инициатива на 

НЧ „Миньор-2005” 

24 – 28.02.20  

По график 

Регионален исторически музей 

Уроци по родолюбие: „Българското опълчение и 

Руско-турската война от 1877-1878 година“ – 

образователна програма  

25.02.20 – вторник   

10,00 ч. 

НЧ „7-ми септември-1961” 

„В работилницата на Баба Марта” – ателие за 

изработване на мартеници 

13,00 ч. 

НЧ „Наука-1967”, 

с. Черна гора 

Изработване на мартеници – среща на женския и 

на пенсионерския клуб 

 

16,00 ч 

Обединен детски комплекс, 

Театрален салон 

„Приключенията на Чук и Пук “ – премиера на 

ДЮТ „Мускетарите“ 

17,00 ч. 
НЧ „Елин Пелин-1903“ 

Авторска изложба на Ани Илиева – посветена на 1 
март 

26.02.20 – сряда  

09,00 – 17,00 ч. 

Регионален исторически музей 

„Да се знае, да се помни“ – изложба, посветена на 

Националния празник на Р. България 

18,30 ч. 

Дворец на културата, 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на 

Народния оркестър с ръководител Венцислав 
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Млък салон Андонов 

18,30 ч. 

Общински младежки дом, 

Сладкарницата 

Караоке парти – младежко образователно шоу, 

съвместна инициатива със Сдружение „Дай, бабо, 

огънче” 

26 – 27.02.20  

11,00 – 14,00 ч. 

Галерия „Марин Гогев“ 

"Работилница за мартеници", инициатива на НЧ 

„Съзнание-1922” 

27.02.20 – четвъртък  

19,00 ч. 

Театрален салон “Георги Русев“ 

„Моят най-добър приятел“ – автор Ерик Асус, 

превод и постановка Владимир Петков, участват: 

Красимир Ранков, Грета Неделчева, Божидар 

Попчев, Ивана Стоянова, Даниела Филипова - 

гостува Драматичен театър – Търговище 

28.02.20 – петък   

10,00 ч. 

РБ „ Светослав Минков”,  

Голяма читалня 

„Легендата за мартеничката“ – детско ателие за 

изработване на традиционна мартеница  

10,00 ч. 

Галерия „Марин Гогев“ 

Изложба от мартеници – инициатива на НЧ 

„Съзнание-1922“ 

10,00 ч. 

ДГ „Райна Княгиня“ – филиал 

с. Мещица 

„Баба Марта на гости на най-малките“ – 

инициатива на НЧ „П. К. Яворов-1926” 

14,00 ч. 

Обединен детски комплекс, 

Изложбена зала 

„Баба Марта бързала, мартеници вързала” - 

изложба на мартеници и мартенски сувенири от 

конкурс за училищата от Област Перник  

18,00 ч. 

Обединен детски комплекс, 

Театрален салон 

„Мариам“ по Лука Донинели – премиера на ДЮТ 

„Мускетарите“  

29.02.20 - събота  

09,00 – 17,00 ч. 

Регионален исторически музей 

Музейна работилница: „Баба Марта е дошла“  

12.00 ч. 

Пред НЧ „Аврора-2013” (кв. 

„Изток”) 

 

"Сирни заговезни / Масленица" – обреден празник 

за изпращане на зимата и посрещане на пролетта, 

съвместна изява с Руски клуб "Встреча" и Арт 

академия "Утринна звезда" 

 


