ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. ноември 2011 година
01 – 04.11.
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
01 – 15.11.
10.00 – 17.00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
01 – 20.11.
11.00 – 19.00 ч.
Галерия «Арт салон»
01 -30.11.
09.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически
музей
09.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически
музей
09.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически
музей
01.11./вторник/
09.00 – 17.00 ч.
Културно-информационен
център
10.00 ч.
НЧ „Пробуда-1935 г.“
кв. Бела вода
10.00 ч.
НЧ „Искра-1960“
кв. Изток
10.00 ч.
НЧ „П. К. Яворов-1926 г.“
с. Мещица
15.00 ч.
НЧ „Пробуда-1922 г.“
с. Драгичево
16.30 ч.
Зала „Панорама“

«Седмица на доброволчеството за библиотеките в
България» - изложба
Изложба живопис на Симеон Спиридонов
Изложба скулптура на проф. Емил Попов
„Образът на Св.Иван Рилски в църкви и манастири в
Пернишко” - изложба
„Археологическа колекция на Нумизматичен музей –
Русе” и „Монетите на Деултум” – изложба
„Родословията в Пернишко” – изложба

Ден на народните будители – видео витрина
Ден на народните будители – изложба
Ден на народните будители – литературна витрина
Ден на народните будители – литературна витрина
Ден на народните будители – презентация
«Будители от Пернишкия регион» – беседа с Милена
Симова, инициатива на Дом на туриста „Васил
Апостолов“
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17.30 ч.
Клуб на дейците на
културата
17.30 ч.
НЧ „Просвета-1909 г.“
Батановци
18.00 ч.
НЧ „Пробуда-1937 г.“
с. Кладница
02.11./сряда/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
03.11./четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
11.00 ч.
РМД – Мошино
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Галерия “Кракра”
17.30 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
04.11./петък/
11,30 ч.
РБ “Св. Минков”
07.11./понеделник/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
08.11. /вторник/
16.30 ч.

Ден на народните будители: Литературно четене на
пернишки поети, с участието на поети от Западните
покрайнини
Изложба „Западни български покрайнини Босилеград“
Изложба ревю на народни носии
Ден на народните будители – концерт

Ноемврийски музикални дни: Концерт на КО
”Орфей” с диригент Райчо Христов, солист проф. Лидия
Ошавкова – флейта, с участието на възпитаници на
ОШИ
Литературно студио „Съзнание”: Представяне на
романа „Две очи Любов” и още нещо... – гостува
Надежда Захариева, инициатива на НЧ „Съзнание-1922
г.”
85 години от рождението на доайена на пернишките
художници Цани Цанев – юбилейна витрина, съвместна
изява на отдел «Изкуство» и ХГ
Празник на глината – творческа работилница с
участието на Стефан Тодоров, Емануил Врангов и
Светослав Желязков
Представяне на книгата на Цанко Живков „За теб, мили
роде”
Изложба живопис на Димитър Делийски
Международен ден на художника – среща разговор на
пернишки художници, инициатива на НЧ „Съзнание1922 г.”
80 години от рождението на Иван Карик /1931-1986/ открит урок, съвместна инициатива с НЧ «Елин Пелин1903»
45 години от смъртта на Веселин Ханчев – изложба
Честит рожден ден на родените през м. октомври –
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Зала „Панорама“
10.30 ч.
Черква „Св. Архангел
Михаил“
с. Богданов дол
09.11./сряда/
09.00 – 17.00 ч.
Културно-информационен
център
15.00 ч.
НЧ „Съзнание-1922 г.”
Кв. Мошино
17.00 ч.
Клуб на дейците на
културата
10.11./четвъртък/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
11.11. /петък/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
НЧ „П. К. Яворов-1926 г.“
с. Мещица
12.11. /събота/
18.00 ч.
Голям салон
Общински младежки дом
15.11./вторник/
07.45 ч.
ХІ ОУ „Елин Пелин“
16.30 ч.
Зала „Панорама“
17.30 ч.
Галирия „М. Гогев”
Кв. Изток
15.11 – 15.12.
По график

поздравителен концерт от ВГ „Хармония“, инициатива
на Дом на туриста „Васил Апостолов“
Св. Архангел Михаил – курбан, със съдействието на НЧ
„Пробуда-1928“

„Йордан Йовков“ – видео витрина
«Престъпление и наказание» - дискусия на читателския
клуб по повод 131 г. от рождението на Достоевски
Представяне на новото краеведско изследване на Иван
Б. Зрънчев „Реяновци – Трънско”, съвместна
инизиатива на РБ «Св. Минков» и НЧ «Елин Пелин1903»
„Автограф за Перник” - гостува Константин Еленков,
литературен критик
100 години от рождението на Пантелей Зарев – изложба
Пантелей Зарев – литературна витрина

Ноемврийски музикални дни: Концерт на ансамбъла
на асоциация «Дионисос» от град Солун - Гърция
Международен ден без тютюнопушене: «Невидимият“ –
прожекция на филм и презентация за вредата от
тютюнопушенето, инициатива на НЧ „Искра-1960“, кв.
Изток
Представяне на книгата „Люлякова пролет“ от Цветанка
Бъчева, инициатива на Дом на туриста „Васил
Апостолов“
„Експресия за двама”- художници рисуват по двама,
инициатива на НЧ „Съзнание-1922 г.”
“Месец на кандидат-студента” – срещи на ученици от
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Училищата в км. Изток
16.11./сряда/
18.30 ч.
Голям салон
Общински младежки дом
17.11. /четвъртък/
10.00 ч.
НЧ „Съзнание-1922”
кв. Мошино
14.00 ч.
Камерна зала
РМД – Мошино
17.30 ч.
Галерия «Л. Гайдаров»
18.11./петък/
15.00 ч.
Подземен минен музей
20.11./неделя/
11.00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
21.11. /понеделник/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
12.00 ч.
ХІ ОУ „Елин Пелин“
14.00 ч.
Дневен център за възрастни
хора
с. Мещица
14.00 ч.
НЧ „Наука-1967 г.“
с. Черна гора
15.00 ч.
НЧ „Пробуда-1928“
с. Богданов дол
17.30 ч.
ОДК
19.00 ч.
НЧ „Пробуда-1937 г.“
с. Кладница
19.00 ч.

средните училища с представители на водещи
български университети, инициатива на РМД – Мошино
„Гняв” от Ст. Кинг – представление на Младежкото
театрално студио
«184 години от рождението на Петко Славейков» литературна витрина
“Да променим училищния двор”- екопразник на
учениците от V до VII клас в училищата на територията
на кметство “Изток”, съвместна инициатива с РИО и
РИОСВ - Перник
Изложба живопис на Александър Неговански
«На гости в „Старите рудници» – мултимедийна
презентация
Ноемврийски музикални дни: Матине концерт на
Камерен смесен хор „Иван Топалов” с диригент Юли
Дамянов и хор „Морфова-Прокопова” – София
45 години от смъртта на Светослав Минков/1902-1966/ изложба
Среща – разговор на отец Стоян с децата, изучаващи
религия, инициатива на НЧ „Искра-1960“
Ден на християнското семейство – изложба на
традиционни ястия и хлябове, инициатива на НЧ „П. К.
Яворов-1926 г.“
Сбирка на женския и пенсионерския клуб по повод
Деня на християнското семейство
Ден на православната християнска младеж и
семейството – читалищен празник
Откриване на кампания «Участвам и променям»
Честване на Деня на православната християнска младеж
и семейство
Ден на православната християнска младеж и семейство
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Кафе „Верту“
с. Ярджиловци
22.11. /вторник/
11.00 ч.
Галерия „М. Гогев”
Кв. Изток
13.30 ч.
Общински младежки дом
17.00 ч.
Зала „Панорама“
17.30 ч.
Галерия “Арт салон”
17.30 ч.
ОДК
23.11./сряда/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.00 ч.
Общински младежки дом
24.11./четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Галерия «Кракра»
25.11. /петък/
16.00 ч.
РИМ
26.11. /събота/
19.00 ч.
Театрален салон

27.11./неделя/
11.00 ч.

– празнична вечер, инициатива на НЧ „Хр. Ботев-1940
г.“
Представяне на детски стихове от Цветана Бъчева пред
предучилищните групи от ОДЗ «Българче», инициатива
на НЧ „Съзнание – 1922 г.”
Ноемврийски музикални дни: „С българските ритми в
сърцата”- концерт на Детския фолклорен ансамбъл
Ноемврийски музикални дни: Концерт на хор „Агапе“
с диригент Бойка Огнянова, инициатива на Дом на
туриста „Васил Апостолов“
«Седем» - изложба на студенти от ЮЗУ «Неофит
Рилски» Благоевград
Ноемврийски музикални дни: Концерт на ДЮФА
«Граовче»
185 години от рождението на Карло Колоди /1816-1888/
- литературна витрина
Ноемврийски музикални дни: Концерт на Духовия
оркестър с диригент Трифон Трифонов и ДВГ ”Ванила”
при ОШИ с ръководител Петър Симеонов
Художествена изложба
115 години от рождението на Цанко Лавренов /18961978/ - литературна витрина
Ноемврийски музикални дни: „Инструменталната
музика на България” – концерт на Народния оркестър с
ръководител Венцислав Андонов
“Хартия и лепило” – изложба на Снежана Велинова и
Емануил Врангов
Клуб «Родолюбие» - съвместна инициатива с НЧ «Елин
Пелин-1903»
“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”
Ноемврийски музикални дни: Матине концерт на КО
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Галерия ”Л. Гайдаров”
Дворец на културата
28.11. /понеделник/
16.30 ч.
Обединен детски комплекс
29.11. /вторник/
07.45 ч.
ХІ ОУ „Елин Пелин“

”Орфей” с диригент Райчо Христов
«Граовска вечер», благотворителна инициатива на Дом
на туриста „Васил Апостолов“

09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
ОДЗ «Миньорче»
19.00 ч.
Театрален салон

„Ти можеш“ – прожекция на филм и дискусия за
превенция на СПИН, инициатива на НЧ „Искра-1960“,
кв. Изток
120 години от рождението на Константин Петканов –
литературна витрина
«Приключенията на Чук и Пук» - представление на
ДЮТ «Мускетарите»
«Да готвиш с Елвис» от Лий Хол, сценография Чайка
Петрушева, режисьор Николай Ламбов, с участието на
Стефка Янорова, Веселин Мезеклиев, Аделина Петрова
и Михаил Петров – премиерна постановка на ОбДТ «Б.
Дановски»

30.11./сряда/
18.00 ч.
Галерия ”Л. Гайдаров”
Дворец на културата

Ноемврийски музикални дни: Концерт на Елина
Рубио – цигулка /Испания/, и Зорница Радионова –
пиано
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