ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. декември 2011 г.
01.12.
17,30 ч.
Галерия “Кракра”
01-10.12.
10.00 – 17.00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
16-23.12.
ЦГЧ
01-31.12.
09.00 – 17.00 ч.
РИМ
09.00 – 17.00 ч.
РИМ
01.12. /четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
13.00 ч.
ПГТС “Арх. Йордан
Миланов”
14.30 ч.
Салон в кметството
с. Драгичево
17.30 ч.
Галерия “Кракра”
17.30 ч.
Обединен детски
комплекс
02.12. /петък/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
03.12. /събота/
18.00 ч.
Голям салон
ОДК

“Хартия и лепило” – изложба на Снежана Велинова и
Емануил Врангов
Изложба живопис на Александър Неговански
“От Коледа до Сурва” – художествен пленер
“Археологическа колекция на Нумизматичен музей –
Русе” и “Монетите на Делтум” - изложба
“И роди се…” – Коледна изложба икони и постери
115 години от рождението на Петко Стайнов –
литературна витрина
“Йордан Николов – бащата на фестивала”, видеовитрина
“Месец на кандидат-студента”: презентация на Висшето
строително училище “Л. Каравелов” – инициатива на
РМД Мошино
“Световен ден за борба срещу СПИН” – дискусия и
лекция от д-р Тодорова, инициатива на НЧ „Пробуда1922 г.”
“Хартия и лепило” – изложба на Снежана Велинова и
Емануил Врангов
Благотворителна “Граовска вечер” – с участието на
състави на ОДК, РМД, детски градини и читалища,
инициатива на Дом на туриста „В. Апостолов”
70 години от рождението на Калин Донков –
литературна витрина
„Да готвиш с Елвис” от Лий Хол, реж.Николай Ламбрев,
сценография и костюми Чайка Петрушева, музикален
дизайн Дони, пластика Мила Искренова, участват:
Веселин Мезеклиев, Савина Бързева, Аделина Петрова,
Михаил Петров – предпремиерно представление на
ОбДТ “Б. Дановски”
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05-09.12.
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
06.12. /вторник/
10.00 ч.
Манастир „Св. Никола”
с. Кладница
11.00 ч.
НЧ „Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
13.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
14.00 ч.
Клуб на пенсионера
с. Богданов дол
14.00 ч.
Дневен център за
възрастни хора
с. Мещица
16.30 ч.
Зала „Панорама”
07.12. /сряда/
10.00 ч.
НЧ „Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
18.30 ч.
Голям салон
ОДК
18.30 ч.
ОбМД
08.12. /четвъртък/
10.00 ч.
НЧ „Елин Пелин-1903
г.”
17.30 ч.
Клуб на дейците на
културата
09.12. /петък/
10.00 ч.
Спортна зала “Борис
Гюдеров”
10.00 ч.

Обучение на читалищни библиотекари по програма
“Глобални библиотеки” – направление № 1
“Информационни и комуникационни технологии”
„Никулден” – празник на манастира „Св. Никола”, с
участието на НЧ „Пробуда-1937 г.”
„Никулден – защо риба?” – дискусия на
читателския клуб
“Месец на кандидат-студента”: презентация на Нов
български университет – София, инициатива на РМД
Мошино
„Никулден” – изложба на традиционни хлябове и ястия,
съвместна инициатива с НЧ „Пробуда-1928 г.”
Изложба на рибни ястия – инициатива на НЧ „П. К.
Яворов-1926 г.”
“Зимни християнски празници” – лектор Цветана
Манова, инициатива на Дом на туриста „В. Апостолов”
Литературна витрина „Вапцаров!!!”
Благотворителен концерт с участието на Илия Луков и
ансамбъл “Граовче”
“Лейди Z” – кинопрожекция
Международен ден на горите – литературна витрина на
издателство „Априкон”
“Усмивки от старите ленти” – от архива на КДК

“Предколедна танцова фиеста” – VІ национален танцов
турнир. Турнир по характерни танци – инициатива на
ОбМД
“100 години от смъртта на Христо Данов” – литературна
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НЧ „П. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
14.00 ч.
ОДК
17.00 ч.
НЧ „Светлина-1919 г.”
с. Студена
17.30 ч.
пл. ”Кракра”
10.12. /събота/
10.00 ч.
Спортна зала “Борис
Гюдеров”
11.12. /неделя/
10.00 ч.
Спортна зала “Борис
Гюдеров”
12.12. /понеделник/
10.30 ч.
НЧ „Елин Пелин-1903
г.”
17,30 ч.
КДК
12-13.12.
09.00 – 16.30 ч.
Алексиевата къща
с. Гургулят
13.12. /вторник/
17.30 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
14.12. /сряда/
13.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
15.12. /четвъртък/
11.00 ч.
ПТГ “Ю. Гагарин”
11.00 ч.
Минна дирекция

витрина
Празник на здравословното хранене – инициатива на
ПМГ “Хр. Смирненски”
Представяне на книгата „Крепостта на ковачите” от
Тодор Ковачев
„Запалване светлините на Коледната елха” – инициатива
на ОК Дворец на културата
“Предколедна танцова фиеста” – VІ национален танцов
турнир. Турнир по танцово шоу – инициатива на ОбМД
“Предколедна танцова фиеста” – VІ национален танцов
турнир. Турнир по хип-хоп – инициатива на ОбМД
Читателска екскурзия с децата от Дневния център за
деца с увреждания
“Щрихи от преходите на България” – среща разговор с
проф. д-р Искра Баева - историк
“Писане на проекти за финансиране от донорски
организации” – читалищен семинар
Литературно студио ”Съзнание”: „Между есента и
зимата” – литературна вечер с пернишки поети,
инициатива на НЧ „Съзнание-1922 г.”
Представяне творчеството на Марин Георгиев – с
участието на литературният критик проф. Светлозар
Игов
“Месец на кандидат-студента”: презентация на
Софийски университет “Св. Климент Охридски” –
инициатива на РМД Мошино
“Месец на кандидат-студента”: презентация на
Технически университет – София, инициатива на РМД
Мошино
“120 години Мини Перник” – обявяване на резултатите
от конкурса за нови творби, инициатива на НЧ „Миньор3

13.30 ч.
ГПЧ “С. Радев”
16.00 ч.
НЧ „Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол
17.30 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
19.00 ч.
Голям салон
ОДК - предпремиера
15-25.12.
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
16.12. /петък/
10.00 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18.00 ч.
Площада
с. Мещица
18.30 ч.
ОбМД
17.12. /събота/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18.12. /неделя/
11.00 ч.
Галерия ”Л. Гайдаров”
14.00 ч.
НЧ „Искра-1960 г.”

2005 г.”
“Месец на кандидат-студента”: презентация на
Технически университет – София, инициатива на РМД
Мошино
Украса на Коледната елха и младежка дискотека
Цани Цанев на 85 години – юбилейна изложба
Коледен концерт на възпитаници на ОШИ – клас пиано
Обща коледна изложба – инициатива на НЧ „Съзнание1922 г.”
„Да готвиш с Елвис” от Лий Хол, реж.Николай Ламбрев,
сценография и костюми Чайка Петрушева, музикален
дизайн Дони, пластика Мила Искренова, участват:
Веселин Мезеклиев, Савина Бързева, Аделина Петрова,
Михаил Петров – премиера на ОбДТ “Б. Дановски”
Коледна видеовитрина
Традиционен коледен шах турнир за ученици от V до
VІІІ клас, инициатива на НЧ „Съзнание-1922 г.”
Коледен концерт на възпитаници на ОШИ – клас
цигулка
Запалване на светлините на Коледната елха и концертна
програма, инициатива на НЧ „П. К. Яворов-1926 г.”
“Лора от сутрин до вечер” – кинопрожекция
Коледен концерт на възпитаници на ОШИ – клас пиано

Коледен концерт – матине на КО ”Орфей” с диригент
Райчо Христов
Коледно детско парти с децата от школа „Нюанси”
4

кв. Изток
19.12. /понеделник/
15.00 ч.
Кметство
с. Драгичево
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
РМД – Мошино
18.00 ч.
Площада
кв. Бела вода
20.12./вторник/
10.00 – 16.00 ч.
РИМ
11.00 ч.
НЧ „Светлина-1919 г.”
с. Студена
12.00 ч.
Общински младежки
дом
13.00 ч.
ОДК
14.00 ч.
Клуб на пенсионера
с. Богданов дол
15.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
16.30 ч.
Минна дирекция
16.30 ч.
РИМ
16.30 ч.
Зала „Панорама”
17.00 ч.
НЧ „Елин Пелин-1903
г.”
17.30 ч.
Клуб на дейците на
културата

Изложба на сурвачки, инициатива на НЧ „Пробуда-1922
г.”
“Полет на мечтите” – Коледен концерт на възпитаници
от класа по пиано на Славена Вражалска, съвместна
инициатива с РМД - Мошино
Открит урок на школата по класически балет
„Да запалим коледните светлини” – инициатива НЧ
„Пробуда-1935 г.”
Приготвяне на Коледни обредни хлябове – демонстрация
„Аз спасявам живот” – съвместна инициатива с ОУ
„Васил Левски”
„Традиционни ястия, напитки и реквизит в българската
кухня от Никулден до Заговезни” – областен кулинарен
конкурс, съвместна инициатива с НЧ „Съзнание-1922 г.”
“Игра на кукли” от Борис Априлов – премиерно
представление на ДЮТ “Мускетарите”
„Бъдни вечер” – пресъздаване на обичая, съвместна
инициатива с НЧ „Пробуда-1928 г.”
Коледен сборен концерт на възпитаници на
Обединената школа по изкуства
„Ръкотворие” ІІ издание, с гост Димитър Манолов –
рисунки върху стъкло, инициатива на НЧ „Миньор-2005
г.”
“Пътят на хляба” – изложба
Номиниране за турист за 2011 г. и поздравителен
концерт от ВГ „Хармония”, инициатива на Дом на
туриста „В. Апостолов”
Коледна изложба „Бъдни вечер”
Среща-разговор с Калин Терзийски, съвместна
инициатива с РБ ”Св. Минков” и ОК Дворец на
културата
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18.00 ч.
Тържествена зала
Минна дирекция
21.12. /сряда/
12.00 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
14.00 ч.
Клуб на пенсионера
кв. Изток
14.00 ч.
Дневен център за
възрастни хора
с. Мещица
16.00 ч.
Салон на кметството
с. Драгичево
17.00 ч.
ОбМД
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
ОДК
18.30 ч.
ОбМД
22.12. /четвъртък/
10.30 ч.
РБ “Св. Минков”
12.00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1927
г.”
с. Кралев дол
12.00 ч.
НЧ „Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
14.00 ч.
НЧ „Христо Ботев-1940
г.”
с. Ярджиловци
14.00 ч.
НЧ „Чичо Стоян-1927 г.”
с. Дивотино

Празничен концерт на ДВА „Агапе”, инициатива на НЧ
„Миньор-2005 г.”
Конкурс за сурвачки и картички – инициатива на НЧ
„Съзнание-1922 г.”
Коледно тържество, инициатива на НЧ „Искра-1960 г.”
Пресъздаване на обичая „Бъдни вечер” – инициатива на
НЧ „П. К. Яворов-1926 г.”
Детско коледно шоу с танцовите състави на НЧ
„Пробуда-1922 г.”
Изложба живопис на Н. Климукова и И. Кючукова
Коледен концерт на КО ”Орфей” с диригент Райчо
Христов и възпитаници на ОШИ
“Зимна приказка” – Коледен концерт
“Love.net” - кинопрожекция
“Тебе поем, Коледо” – представяне на новопостъпила
литература и Коледна програма на децата от ОДЗ
“Родолюбче”
„Бъдни вечер” – изложба на постни ястия

Изложба на обредни зимни хлябове, посрещане на Дядо
Коледа
Коледно-Новогодишно тържество

Коледно тържество
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17.00 ч.
ОДК
17.00 ч.
Галерия “М. Гогев”
Кв. Изток
17.30 ч.
Галерия “Кракра” и Арт
салон
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
23.12. /петък/
11.00 ч.
НЧ „Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
16.00 ч.
ЦДГ „Родолюбче”
17.00 ч.
Открита сцена
Кв. Изток
16.00 ч.
пл. “Кракра”
17.00 ч.
ОДК
18.00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
25.12. /неделя/
10.30 ч.
НЧ „Хр. Ботев-1961 г.”
с. Люлин
14.00 ч.
НЧ „Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
26.12. /понеделник/
НЧ „Люлински изгрев1903 г.”
с. Големо Бучино
18.00 ч.
НЧ „Трудолюбие-1926
г.”
с. Боснек
18.00 ч.

Празничен концерт, инициатива на НЧ „Рома-2001 г.”
“Коледни чудеса” – концерт на ДВГ “Хвърчило” и
Илюзионно студио “Магика”, инициатива на РМД
Мошино
Традиционна коледна изложба
„Инструменталната музика на България” – Коледен
концерт на Народния оркестър
”Коледни вълшебства и приказки” – четене на приказки
от ученици за ученици
„Дядо Коледа дойде” – съвместна инициатива с НЧ
„Пробуда-1935 г.”
“Коледен благослов” – поздравителен концерт за
жителите на кметство Изток, инициатива на РМД
Мошино
“Коледна баница с късмети”– съвместна инициатива на
РИМ и КДК
Коледна изложба – графика и живопис
Коледен концерт на Камерен смесен хор „Иван Топалов”
с диригент Юли Дамянов и хор „Родна песен” с
диригент Димитър Костанцалиев, съвместна инициатива
с ОДК
Посрещане на Дядо Коледа
Коледен концерт

Коледен празник
Коледно-Новогодишно тържество

Коледна вечер
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НЧ „Хр. Ботев-1961 г.”
с. Люлин
19.00 ч.
НЧ „Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
28.12. /сряда/
10.00 ч.
НЧ „Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
11.30 ч.
НЧ „Наука-1967 г.”
с. Черна гора
14.00 ч.
Местния клуб
с. Вискяр
14.00 ч.
Клуб на пенсионера
кв. Изток
16.30 ч.
Зала „Панорама”
17.30 ч.
Залата в кметството
с. Расник
20.00 ч.
Клуб на дейците на
културата
29.12 /четвъртък/
14.00 ч.
НЧ „Чичо Стоян-1927 г.”
с. Дивотино
17.30 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
17.30 ч.
Площада при гарата
гр. Батановци
17.00 ч.
НЧ „Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
18,00 ч.
ОбМД
30.12. /петък/

Коледна вечер

„Ден на киното и Ден на целувката” – литературна
витрина
Коледно-Новогодишно тържество
Новогодишно тържество, инициатива на НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий”
Новогодишно тържество, инициатива на НЧ „Искра1960 г.”
Празничен концерт на ДФГ „Венче” и народния
оркестър за членовете на Дома на туриста – инициатива
на НЧ „Миньор-2005 г.”
Новогодишен празник – инициатива на НЧ „Димитър
Полянов”
Новогодишна вечер

Новогодишно тържество
Новогодишен бал на художниците – инициатива на НЧ
„Съзнание-1922 г.”
Коледно-Новогодишна среща, инициатива на НЧ
„Просвета-1909 г.“
„Ой, Коледо” – концерт на формациите към читалището
Спортист на годината
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18.00 ч.
НЧ „Просвета-1909 г.”
кв. Църква
18.00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1927
г.”
с. Кралев дол
31.12. /събота/
22.30 ч.
пл. “Кракра”
01.01.2012 /неделя/
00.30 ч.
Център за отдих на
открито
Кв. Изток

Коледно-Новогодишен празник
Новогодишно парти с деца

„Да е мирна и честита Новата 2012 година!” –
празнична програма
“Да е мирна и честита…” – традиционно Новогодишно
веселие за жителите на кметство Изток
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