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ПРОГРАМИ Дома Културе Пирот

САЛОН КЊИГЕ И ГРАФИКЕ • фебруар - 
најзначајних културних догађаја у нашем граду, и изазива велико 
интересовање како код великог броја издавача и излагача, тако и код 
посетилаца из целог округа. Осим широког избора књига, по нижим 
сајамским ценама, Салон нуди и друге програме. Између осталог, на Салону 
се организују свакодневне промоције књига, које су добро посећене, а 
посебно се истичу промоције дечијих писаца за прваке свих основних 
школа у граду.
Дом културе расписује и конкурс за најбољу кратку причу Пирота.
Три најбоље приче буду награђене а заједно са још 12 радова које одабере 
стручни жири штампају се у посебном зборнику радова, који се објављује  за 
време Салона књиге и графике.

МЕЂУНАРОДНИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ • август - Међународни 
фолклорни фестивал је један од програма Дома културе који може понети 
епитет једног од највећих културних дешавања у граду. Одржава се на тргу 
испред Дома културе и на Омладинском стадиону,  уз учешће великог броја 
ансамбала из земље и света.

ПИРОТСКО ЛЕТО 2015. ГОДИНЕ  • јул-август - Пиротсколето сваке године 
садржи  најразличитије програме и тиме по броју програма и посетилаца је 
водећи културни догађај у граду.  Неки од програма су следећи:
· Аматери своме граду
Овај програм чине три концерта пиротских аматера у музичко сценским 
делатностима. Током три вечери наступају: први и дечији ансамбли 
фолклорне секције, ветерани, дечији хор и хор са певачком групом као и 
секције Дома културе:плесна секција и секција гитаре.
· Летњи мини сајам књига
· Концерт класичне музике
· Концерт џез музике
· Два велика концерта (поп-рок, народна)
· Бесплатни биоскоп
· Бесплатна школа гитаре

 ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ   •  децембар

БИОСКОП ДОМА КУЛТУРЕ
У току је модернизација биоскопске сале са 3Д пројектором. У складу са 
новинама, биоскоп ће наставити са добрим радом, а акценат ће бити 
стављен на одабир дечијих филмова и филмова за омладину.  
Дом културе планира биоскопски репертоар од најмање 56 филмова са 
преко 350 пројекција.

Салон књиге и графике један је од 

• 
-  БОЖИЋНА ШКОЛА СПОРТА  - Спортски центар Пирот
-  САЈАМ ПЕГЛАНЕ КОБАСИЦЕ - Туристичка организација Пирот

• ФЕБРУАР
- САЛОН КЊИГЕ И ГРАФИКЕ - Дом културе Пирот

• МАРТ
- САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА - Дом културе Пирот
- ИЗЛОЖБА ВИНА И РАКИЈЕ - Туристичка организација Пирот и 

 Удружење Изворско зрно - село Извор

• АПРИЛ
- САЈАМ ЦВЕЋА - Дом културе Пирот
- МАЛИ ЈОАКИМ- Народно позориште Пирот

• МАЈ
- ЈАГЊИЈАДА - Туристичка организација Пирот и село Крупац

• ЈУН
- ФЕСТИВАЛ СТАРОПЛАНИНСКИХ ЈЕЛА - село Темска,
- Туристичка организација Пирот и Удружење „Темштанке“  

• ЈУЛ-АВГУСТ
- ПИРОТСКО КУЛТУРНО-СПОРТСКО ЛЕТО
 (учешће у организацији узимају све јавне установе Општине Пирот)
- ФЕСТИВАЛ МАЈСТОРА ПИРОТСКОГ РОШТИЉА 
- Удружење предузетника Пирот и Општина Пирот
- СЛАВА ГРАДА - Општина Пирот
- ПИРОТСКИ ВАШАР  - Општина Пирот

• СЕПТЕМБАР
- Крос на Кеју поред Нишаве - Савез за школски спорт

• ОКТОБАР
- - РЕВИЈА КОНЦЕРАТА ОЗБИЉНЕ МУЗИКЕ - Дом културе Пирот

• НОВЕМБАР
- РЕВИЈА КРАТИХ ФОРМИ - Народно позориште Пирот

• ДЕЦЕМБАР
- ДАН ГРАДА - Општина Пирот
- ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ НАТРГУ - Дом културе Пирот

• ГАЛЕРИЈА “ЧЕДОМИР КРСТИЋ” ПИРОТ  
-  током године реализује око  30 изложби

•”МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ” - СТАЛНА ПОСТАВКА
- са додатним програмима током целе године

• НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ 
- током године изведе 5 премијера и организује око 15 гостовања 
позоришта из других градова

ЈАНУАР

КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ 
И ОСТАЛИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 

ОПШТИНЕ ПИРОТ

КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ 
И ОСТАЛИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 

ОПШТИНЕ ПИРОТ

Cross-Border Programme CCI No 2007CB16IPO006. The contents of this publication are the sole 
responsibility of ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Union or the Managing Authority of the Programme.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз "ИПА Програм 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија" под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено 
одговорно лице за садржај ове публикације је Дом културе Пирот и ни на који начин не може бити 
тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за 
трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е 
отговорност единствено на Дом културе Пирот и по никакъв начин не трябва да се възприема като 
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Радови који су урађени у овом пројекту:
- РЕКОНСТРУКЦИЈА САЛЕ

- НАБАВКА  АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМЕ
- НАБАВКА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

" ainntuo meht revo egdirB"
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