
ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК

м. октомври 2011 година

01.10./събота/
10.00 ч.
НЧ “Хр. Ботев-1961”
Люлин

“141 години от излизането на първия брой на списание 
“Читалище” – библиотечна инициатива

14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1928”
Богданов дол

Световен ден на възрастните хора – честване

17.00 ч.
НЧ “Хр. Ботев-1940”
Ярджиловци

Празник с жените от клуб “Родолюбие”

0  2.10./неделя/  
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922”
Драгичево

“Творчеството и биографията на Димчо Дебелянов” – 
дискусия

0  3.10./понеделник/  
10.30 ч.
РБ „Св. Минков”
НЧ “Съзнание-1922”

95 години от смъртта на Димчо Дебелянов - изложба

18.00 ч.
Почивна база 
Рударци

Международен пленер по живопис „Арт студио 
Рударци” 01-08.10.2011 – официално откриване

0  4.10./вторник/  
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926”
Мещица

“135 години от рождението на Димитър Полянов” - 
изложба

15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922”
Драгичево

Световен ден за защита на животните – дискусия  с 
Фондация “Четири лапи”

18.00 ч.
Пред Двореца на културата

Диксиленд джаз концерт – гостува музикалната 
формация “Криле на Дикси” от оркестъра на 
Военновъздушните сили на САЩ в Европа 

0  5.10./сряда/  
09.30 ч.
ІV ОДЗ “Чуден свят”

„Червената шапчица” по Шарл Перо, драматизация 
Симона Попова, участват Михаил Петров, Богомила 
Стоянова, Аделина Петрова, Жулиета Ралева, Галина 
Миланова – постановка за деца на ОбДТ “Б. Дановски”

10.00 ч. Световен ден на учителите – честване, инициатива на 



ОУ “Отец Паисий”
Ярджиловци

НЧ “Хр. Ботев-1940”

14.00 ч.
Клуб на пенсионера
Км. Изток

Празник по повод Международния ден на възрастните 
хора – съвместна инициатива на ОК Дворец на 
културата и НЧ “Искра-1960”

0  6.10./четвъртък/  
10.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922”

177 години от рождението на Любен Каравело –
литературна витрина

10.30 ч.
РБ „Св. Минков”

130 години от рождението на Димитър Подвързачов – 
изложба

07.10  . /петък/  
17.30 ч.
Галерия „Кракра”

Международен пленер по живопис „Арт студио Рударци 
2011”- изложба 

11  .10./вторник/  
17.30 ч.
Клуб на дейците на 
културата – Арт салон
Дворец на културата

“Автограф за Перник” – гостува журналистката 
Снежана Димитрова

12  .10./сряда/  
11.00 ч.
Дневен дом за самотни 
възрастни хора

“Да победим ревматизма” – разговор за здраве, 
инициатива на НЧ “Миньор-2005”

17.30 ч.
КДК

Творческа среща с актрисата Мария Михайлова

13.10.  /четвъртък/  
09.30 – 16.30 ч.
Мемориал на миньорския 
труд

Изложба-базар на Националната занаятчийска камара

18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 
Трифонов и на Камерния смесен хор “Иван Топалов” с 
диригент Юли Дамянов

18.30 ч.
Театрален салон
ОДК

“Червени рози” от Алдо де Бенедети, режисьор Симона 
Попова, участват Васил Пенов, Жулиета Ралева, 
Богомила Стоянова, Божидар Попчев, Цветомира 
Стефанова, Николай Илчев – постановка на ОбДТ “Б. 
Дановски”

14.10./петък/
09.00 ч.
Чуйпетльово

Петковден – черковен празник 

10.30 ч.
РБ „Св. Минков”

155 години от рождението на Оскар Уайлд - изложба

12.00 ч.
манастир “Св. Петка”
кв. Калкас

Петковден – традиционен черковен събор. Ден на 
квартал “Калкас” – инициатива на НЧ “Д. Иванов-1927”



12.00 ч.
местността “Св. Петка”

Петковден – традиционен събор, изнасяне на колачи – 
инициатива на НЧ “Наука-1967” с. Черна гора и НЧ 
“Солидарност-1930” с. Лесковец

14.00 ч.
спортна площадка
км. Изток

„За купата на кмета” – футболен турнир с участието на 
деца от основните училища на територията на кметство 
Изток – финални срещи 

19.00 ч.
ОбМД 

Приложна графика - самостоятелна изложба на Марина 
Стоянова 

19.15 ч.
OбМД

Откриване на обновения голям салон на Общинския 
младежки дом

19.30 ч.
Голям салон
ОбМД 

„Фолклорна броеница” – изпълнения на съставите на 
ОбМД

20.00 ч.
Голям салон
ОбМД 

„LOVE.NET”- български игрален филм, кинопрожекция 
– съвместна изява с “Пътуващо кино” на Андрей 
Слабаков

15.10./събота/
19.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937”
Кладница

Откриване на новия творчески сезон

16.10./неделя/
11.00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
Дворец на културата

Концерт-матине на Камерен оркестър “Орфей” с 
диригент Райчо Христов

17.10  ./понеделник/  
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”

«Застъпничество и проектен цикъл» - обучение на 
читалищни дейци по програмата «Глобални 
библиотеки»

10.30 ч.
РБ „Св. Минков”

„Град в кръвта ни влязъл…” – литературна изложба по 
повод Деня на град Перник; 75 години от рождението на 
Иван Карадачки – витрина

11.00 ч.
пред Двореца на културата

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 
Трифонов

11.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937”
Кладница

“Запознаване с библиотеката” – съвместна инициатива с 
ОУ “Св. Климент Охридски”

13.30 ч.
РМД Мошино – РИМ – 
Подземен минен музей

“Моят град – индустриално и културно наследство”  – 
пътуваща лектория с учениците от основните училища в 
кметство Изток

16.00 – 18.00 ч.
ул. “Търговска”

“Театър на движението” - гостуват студенти от 
НАТФИЗ

17.30 ч.
Галерия “М. Гогев”
Кв. Изток

Обща изложба на пернишки художници, инициатива на 
НЧ “Съзнание-1922”



19.00 ч.
Спортна зала “Б. Гюдеров”

Концерт на Лили Иванова – с любезното съдействие на 
Община Перник

1  8.10. /вторник/  
09.00 ч.
КИЦ

“Сърцето на България” – видео витрина

10.30 ч.
РБ «Св. Минков»

80 години от рождението на Петко Асенов  – 
литературна витрина

11.00 ч.
Камерна зала 
ОДК

„Градът на бъдещето”- изложба от конкурс за 
изработване на проекти и макети по конструиране

11.00 ч.
НЧ “Е. Пелин-1903”

“За правата и задълженията на децата” – беседа с клуб 
“Заедно за децата”

11.30 ч.
Галерия “М. Гогев”
Кв. Изток

“Историята на моя роден град – дати и събития” – 
викторина, инициатива на НЧ “Съзнание-1922”

12.30 ч.
ХІ ОУ “Елин Пелин”

Здравна беседа за остеопорозата – инициатива на НЧ 
“Искра-1960”

14.00 ч.
Кабинет на кмета

Среща с бившите кметове на Перник

14.30 ч.
Галерия „При кмета”

Изложба от фонда на ХГ - Перник

16.00 – 18.00 ч.
ул. “Търговска”

“Театър на движението” - гостуват студенти от 
НАТФИЗ

17.30 ч.
Галерия  Арт салон

Скулптура и фотоси  - изложба на проф.Емил Попов

18.00 ч.
Театрален салон 
ОДК

„Домът на Бернарда Алба” от Федерико Гарсия Лорка  - 
постановка на ДЮТ  „Мускетарите”

19  .10. /сряда/  Ден на град Перник
†  Св. Преп. Иоан Рилски чудотворец

08.00 ч.
Храм „Св. Ив. Рилски”

Света литургия в чест и памет на Св. Иван Рилски

08.30 – 16.00 ч
пл. „Св. Иван Рилски“

„Мината и градът. 120 години мини Перник“ - 
фотоизложба

10.00 – 17.00 ч.
Подземен минен музей
Регионален исторически 
музей
Мемориал на миньорския 
труд
Крепост „Кракра”

Ден на отворените врати

11.00 ч.
пл. “Св. Иван Рилски” – 
пл. ”Кракра”

Празнично  дефиле  на  учениците  от  ОУ  “Св.  Ив. 
Рилски”  и  ПГ  по  облекло  и  туризъм  “Св.  Ив. 
Рилски”



11.10 ч.
пл. ”Кракра”

Ритуал за издигане на националния флаг

11.20 ч.
паметника на Св. Иван 
Рилски

Поднасяне на цветя

11.30 ч.
Пред Двореца на 
културата

Ден на града - официално откриване
- връчване на наградите „Перник 2011” за принос в 
областта на здравеопазването, социалната дейност, 
образованието, културата, медиите и бизнеса
- концерт на АНПТ “Граовска младост”

12.30 ч.
галерия „Л. Гайдаров”

Изложба живопис на Симеон Спиридонов

15.30 ч
Исторически музей

 „Археологическа и нумизматична колекция на 
Фондация „Братя Бобокови” -  изложба

16.00 – 18.00 ч.
ул. “Търговска”

“Театър на движението” - гостуват студенти от 
НАТФИЗ

16.00 ч.
пл. “Кракра”

„Аз обичам моя град” - рисуване на асфалт с цветни 
тебешири

16.30 ч
Пл. “Кракра” 

„АРТ” № 12 – уличен спектакъл на ДЮТ 
„Мускетарите” 

17.00 ч.
Пред Двореца на 
културата

„Танцова феерия” – концерт на съставите на ОбМД, 
РМД и ОДК 

19.00 ч.
Пред Двореца на 
културата

„Честит празник” – празничен концерт на група 
„Интро”

20.30 ч.
Пред Двореца на 
културата

Лазерно шоу

20.10./четвъртък/
10.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922”

45 години от смъртта на Димитър Талев - витрина

21.10./петък/
10.30 ч.
РБ “Св. Минков”

200 години от рождението на Ференц Лист – 
литературна витрина

11.00 ч.
НЧ “Хр. Ботев-1961”
Люлин

91 години от рождението на Джани Родари – изложба

16.00 ч.
НЧ “Рома-2001”

«Ранните женитби – отговорност и превенция» - 
дискусия

22.10./събота/
10.00 – 15.00 ч.
РИМ

Семейна неделя в музея

17.00 ч. Творческа вечер – среща с Невяна Горянова, сценарист 



НЧ “Просвета-1909”
Батановци

на филма “Стъклен дом”

19.00 ч.
Театрален салон
ОДК

“За мишките и хората” от Стайнбек, режисьор Асен 
Блатечки, сценография и костюми Антония Попова, 
музика Христо Намлиев, участват: Асен Блатечки, 
Калин Врачански, Васил Банов, Илия Добрев, Алексей 
Кожухаров, Силвия Петкова, Божидар Попчев, Иван 
Чипариков, Васил Пенов, Васко Чушев – постановка на 
ОбДТ “Б. Дановски”

25.10./вторник/
10.30 ч.
РБ „Св. Минков”

130 години от рождението на П. Пикасо - изложба

17.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903”

Литературна премиера – “Раянци”, автор Иван Зрънчев, 
съвместна инициатива с РБ “Св. Минков”

26.10./сряда/
10.30 ч.
РБ „ Св. Минков”
НЧ “П. К. Яворов-1926”

130 години от рождението на Ст. Чилингиров - витрина

27.10./четвъртък/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата

“Инструменталната музика на България” – концерт на 
Народния оркестър “Граовска младост” с ръководител 
Венцислав Андонов

19.00 ч.
Театрален салон
ОДК

Гостува Драматичен театър - Пазарджик

28.10./петък/
10.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922”

Евтим Евтимов на 78 години - витрина

29.10./събота/
10.00 – 18.00 ч.
Тържествена зала
Минна дирекция

ІІІ регионален фестивал на фолклорното слово 
“Разказвачи” – Перник 2011, инициатива на НЧ 
“Миньор-2005”

31.10./понеделник/
17.00 ч.
НЧ “Пробуда-1927”
Кв. Бела вода

“Празник на тиквата”

                           


