ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. май 2013 година
01 - 31.05.
09,00 ч. – 17,00 ч.
Регионален исторически
музей

01.05./срядя/
12.00 ч.
НЧ ”Отец Паисий-1927 г.”
с. Кралев дол
12.00 ч.
Мест. “Ибровица”
с. Расник
02.05./четвъртък/
10.00 ч.
Мест. “Меанджийски
ливади”
Кв. Бела вода
10.00 ч.
Мест. ”Буковец”
с. Дивотино
10.00 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
с. Ярджиловци
11.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
03.05./петък/
19.00 ч.
Храм ”Успение
Богородично”
с. Драгичево
04.05./събота/
10.00 ч.

Изложби:
 „Спомен за герои” – 100 години от Балканската
война
 „Археология: обект Дрен-Делян на АМ
“Струма”
 „Традиционно и модно - аксесоари на
българката през вековете”
Читалищен празник
Традиционен събор, с участието на НЧ “Димитър
Полянов-1927 г.”
Традиционен туристически събор, с участието на НЧ
“Пробуда-1935 г.”
Традиционен събор, с участието на НЧ “Чичо Стоян1927 г.”
Конкурс за най-красиво Великденско яйце,
инициатива на НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
Ритуално боядисване на яйца

“Разпети петък” – черковни песнопения в
изпълнение на детския народен хор на НЧ “Пробуда1922 г.”
Рисуване на великденски яйца с децата от школа
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НЧ ”Искра-1960 г.”
кв. Изток
12.00 ч.
НЧ “Пробуда-1927 г.”
с. Богданов дол
12.00 ч.
Мест. ”Смильовец”
Голо бърдо
05.05. /неделя/
10.00 ч.
НЧ ”Васил Левски-1968
г.”
с. Рударци
12.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
13.30 ч.
НЧ ”Просвета-1909г.”
гр. Батановци
14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1927 г.”
с. Богданов дол
15.00 ч.
НЧ “Д.Иванов-1927 г.”
кв. Калкас
17.30 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
18.00 ч.
НЧ”Просвета-1909 г.”
кв. Църква
06.05./понеделник/
10.00 ч.
Храм “Св. Георги”
кв. Бела вода
10.00 ч.
с. Богданов дол
10.00 ч.
НЧ ”Отец Паисий-1927 г.”
с. Кралев дол
11.00 ч.
Пред Двореца на

“Нюанси”
Ритуално боядисване на Великденски яйца
Туристически празник, инициатива на ТД ”Кракра
Пернишки”
“Голям ден, Великден!” – читалищни изяви

Традиционен курбан, с участието на НЧ “Пробуда1935 г..”
Празник на селото. Представяне на обичая “Премуз”,
инициатива на НЧ “Пробуда-1928 г.”
Гергьовденска викторина
Гергьовден. Ден на храбростта и на Българската
армия - концерт на АНПТ „Граовска младост”с
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културата
12.00 ч.
Мест. “Светена вода”
Голо бърдо
12.00 ч.
Мест. ”Старо село”
с. Драгичево
12.00 ч.
Мест. ”Престола”
с. Лесковец
15.00 ч.
НЧ ”Христо Ботев-1940
г.”
с. Ярджиловци
16.00 ч.
Пред НЧ”Чичо Стоян1927 г.”
с. Дивотино
17.00 ч.
НЧ “Димитър Полянов1927 г.”
с. Расник
07.05./вторник/
10.00 ч.
НЧ ”П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
10,30 – 17.00 ч.
РБ “СВ. Минков”
13.30 ч.
Х ОУ ”Елин Пелин”
Кв. “Изток”
12.00 ч.
НЧ ”Светлина-1919 г.”
с. Студена
14.00 ч.
НЧ ”7-ми септември-1961
г.”
кв.Димова махала
17.30 ч.
Пред Двореца на
културата
17.30 ч.

ръководител Венцислав Андонов
Туристически празник, инициатива на ТД ”Кракра
Пернишки”
Представяне на обичая “Премуз”, концертна
програма на НЧ “Пробуда-1922 г.”
Изнасяне на колачи, инициатива на НЧ
“Солидарност-1930 г.”
Изложба на козунаци и великденски яйца

Великденско хоро

Гергьовден – народен празник

V Национален конкурс “Българските приказки извор на мъдрост и доброто” – изложба от детски
рисунки
75 години от рождението на Симеон Александров художник /07.05.1938/ - витрина
Мултимедийна презентация по програмата за
превенция на СПИН, инициатива на НЧ”Искра-1960
г.”
Великденски празник – изложба на яйца и обредни
хлябове
Великденско тържество

„Христос възкресе” - Великденски концерт,
инициатива на НЧ ”Елин Пелин -1903”
„Хубав ден, Великден” - празничен концерт на
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Център за отдих на
открито
Кв. “Изток”
08.05./сряда/
10,30 ч.
Обединен детски
комплекс
14.00 ч.
НЧ ”Искра-1960 г.”
кв. Изток
19.00 ч
Голям салон
Общински младежки дом
09.05./четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
РБ “Св. Минков”
Народните читалища
09.30 ч.
Храм “Св. Николай”
с. Люлин
10.00 ч.
Храм ”Св. Николай
Чудотворец”
с.Дивотино
12.00 ч.
Храм ”Св. Петър и Павел”
с. Кралев дол
10.00 ч.
НЧ “Ралица-1969 г.”
кв. Ралица
10.00 ч.
НЧ ”Отец Паисий-1928 г.”
с. Витановци
10.30 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
кв. Изток
12.00 ч.
Пред Двореца
на културата
12.00 ч.
Мест. “Осломе”

съставите на РМД - Мошино

“Червената шапчица” по Шарл Перо, постановка на
ДЮТ “Мускетарите”
Великденски концерт с участието на деца от
музикалните школи по акордеон, поп и народно
пеене
„Далавера за леваци” от М. Куни, постановка Васко
Чушев - премиера на младежко театрално студио
„Чушките”
„Европейски хоризонти“ – видео витрини

Летни “Свети Никола” – традиционен курбан

“Ден на читалището” – честване
Ден на Европа – беседа

Ден на Европа - концерт на Духовия оркестър с
диригент Трифон Трифонов и солисти
Традиционен събор - курбан за здраве, с участието
на НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
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С. Ярджиловци
16.30 ч.
Регионален исторически
музей
17.30 ч.
Галерия Арт салон
18.00 ч.
Пред НЧ ”Просвета-1909
г.”
кв. Църква
10.05./петък/
10.30 – 17.00 ч.
РБ “ Св.Минков”
11.00 ч.
ОДЗ ”Миньорче”
17.00 ч.
Пред читалището
кв. Бела вода
17.00 ч.
кв. Тева

18.00 ч.
Минна дирекция
11.05./събота/
18.00 ч.
НЧ”Просвета-1909 г.”
кв. Църква
13.05./понеделник/
10,30 – 17.00 ч.
РБ “ Св. Минков”
13 - 17.05.
10.00 ч. - 17.00 ч.
По читалища
14.05./вторник/
10,00 ч.
Обединен детски
комплекс
10,30 – 17.00 ч.
РБ “ Св. Минков”

„Европа през погледа на детето” – изложба,
съвместно с ОШИ към ОК Дворец на културата
„Pet Art”- гостуваща изложба от Чешкия културен
център
“Ден на Европа” - концерт на любителски формации
от народните читалища в областта, съвместна
инициатива с РЕКИЦ “Читалища”
150 години от честването на празника на светите
братя Кирил и Методий – изложба по повод Деня
на библиотекаря /11.05./
Литературно четене, инициатива на НЧ ”Елин Пелин
-1903”
Томина неделя – традиционен събор, с участието на
НЧ ”Пробуда-1935 г.”
Празник на квартал Тева - концерт с участието на
деца от ЦДГ “Вела Пеева”, ОУ “Св. Константин
Кирил Философ”, АНТП “Граовска младост” с гостсолист Валерия Момчилова и Руски военен оркестър
от гр. Москва
Великденски концерт на Дамски вокален ансамбъл
“Агапе”, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”
Благотворителен концерт

55 години от рождението на художника Юри
Борисов /12.05. 1958/ - витрина
Национална библиотечна седмица – читалищни
инициативи
Училищен празник на V СОУ “П. Р. Славейков”
45 години от рождението на Борис Сергинов живописец, поет и музикант - витрина
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11,00 ч.
НЧ ”Елин Пелин -1903”
Перник
13.30 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
кв. Изток
16,30 ч.
Обединен детски
комплекс
18.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”
14 - 21.05.
09,00 ч. – 15,00 ч.
РБ “Св. Минков”
15.05./сряда/
14.00 ч.
Галерия Арт салон
14.00 ч.
НЧ ”Искра-1960 г.”
кв. Изток
17,00 ч.
Обединен детски
комплекс
18.00 ч.
Клуб на дейците на
културата
18.30 ч
Общински младежки дом
19.00 ч
Театрален салон „Георги
Русев”
16.05./четвъртък/
10,00 ч. – 12,00 ч.
Общински младежки дом
11,00 ч.
Обединен детски
комплекс
16.30 ч.

Арт терапия за деца - цикъл „Да избягаме от стреса”
Годишна изложба на ученици от Х ОУ ”Алеко
Константинов”
Училищен празник на ПМГ “Хр. Смирненски”
“20 години Формация „Екстрийм шоу” - концерт

„Общуване и работа с потребители и общности” обучение на библиотекари от област Перник по
програмата ”Глобални библиотеки – България”
„Познай автора“ – представяне на творби от фонда
на ХГ
“Сърдечно-съдовите заболяваня” - здравна беседа
Концерт - награждаване на участниците в конкурса
“Талантите на Перник”
“Нощ на литературата “, съвместна инициатива на
ОК Дворец на културата и чуждестранните културни
институти в България
Годишен концерт на танцово студио „Авангард”
„Още веднъж отзад ” - гостува Сатиричен театър
„Алеко Константинов”
„Огнища за съхранение и предаване на българския
фолклор” – кръгла маса, инициатива на
Консултативен съвет за младежка политика при
Община Перник и Сдружение „Дай,бабо,огънче!”
170 г. от откриването на VІ СОУ “Св.Св. Кирил и
Методий” - празнична програма с участието на
художествени състави от ОДК
Традиционна среща на кмета на община Перник с
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Общински младежки дом
17.30 ч
Пред Общински
младежки дом
17.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
18.00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
18,30 ч.
Клуб на дейците на
културата
17.05./петък/
10,30 ч.
Обединен детски
комплекс
10,30 – 17.00 ч.
РБ ”Св. Минков”
11.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев
Дворец на културата
18.05./събота/
10,00 – 13,00 ч.
Пл. “Кракра”
16.00 – 19.00 ч.

19.00 – 20.00 ч.
20.00 – 01.00 ч.

Регионален исторически

най-изявените абитуриенти от випуск 2013
“На добър час, абитуриенти!” – концертна програма
„Глаголицата“ – изложба с творби на Нено Тодоров
Концерт на хор “Добри Христов”, инициатива на НЧ
”Миньор-2005 г.”
Творческа вечер на проф.Емил Попов

Изложба на творби на ученици от ІХ ОУ “Темелко
Ненков”
55 години от рождението на Даниела Йотова – поет
и журналист - литературна витрина
30 години СОУ „Петър Берон” – училищен празник

“Ден на предизвикателството” – спортен празник,
посветен на Деня на българския спорт
Инициатива “Нощ на музеите”:
 „ Малка нощ” - детска програма с награди за
най-малките приятели на РИМ
 „Открий и разкажи” - разглеждане на музейна
експозиция с акценти върху отделни артефакти
 Ателие „ Мънисто” - изработване на реплики
на накити от мъниста от фонда на музея.
 Концерт на детски самодейни състави
„Музеят и приятели” – концертна програма
Изложби:
 „От Перник до Монреал” - изложба на
артефакти от фонда на РИМ – Перник,
представяни в световни музеи
 „От Светлопис до Фотография”- изложба на
снимачна техника от миналото до наши дни
 „Пътят на хляба”- кулинарна изложба базар
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музей
18.00 – 24.00 ч.
Подземен минен музей

19,00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”

19.05./неделя/
10.00 ч.
Пред НЧ “П. К. Яворов1926 г.”
с. Мещица
20.05./ понеделник/
10.00 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
кв. Изток
12.00 и 14.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”
17,00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
Дворец на културата

21.05./вторник/
16.00 ч.
НЧ “Елин Пелин –1903 г.”
19.00 ч
Театрален салон „Георги
Русев

 „ Вкуснотийки в чинийки” (Гостува ПГ по
облекло и туризъм „ Св. Иван Рилски”)
Инициатива “Нощ на музеите”:
 „Духчета в забоя“ – атракционна програма за
деца
 Камерен концерт на ВГ „Лира“
 Викторина
 Мултимедийна презентация
 Илюминации
Инициатива „Нощ на музеите“:
 Мултимедийно представяне на творби от
пернишки автори
 Концерт на
Камерен смесен хор „Иван
Топалов“
V Национален детски фолклорен конкурс “Дай, бабо,
огънче”

Самостоятелна изложба на Роза Ковачка
“Денят на прошката” – мюзикъл за деца и възрастни
на ДВТФ “Таласъмче”
Класически концерт на преподаватели и студенти от
САЩ и България, участници в Международна
камерна музикална академия, съвместна инициатива
на НЧ ”Братство 1869 г.” – Кюстендил и Илинойски
Уеслиан университет - САЩ
Традиционна среща с ветераните от културата
„Откачена фамилия” по Рей Куни, режисьор
Валентин Танев, участват: Мариус Донкин,
Валентин Танев, Мария Сапунджиева, Ева
Тепавичарова, Кирил Кавадарков, Анна Симова,
Явор Костов - гостува театър „Иван Димов” гр.
Хасково
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22.05./сряда/
14.00 ч.
НЧ ”Искра-1960 г.”
кв. Изток
16,00 ч.
Обединен детски
комплекс
17.30 ч
Пред Общински
младежки дом
18,30 ч.
Галерия “Любен
Гайдаров”
23.05./четвъртък/
10.00 – 16.00 ч.
Регионален исторически
музей
10.00 ч.
Дневен център за
възрастни хора
с. Мещица
11.00 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
с. Ярджиловци
17.30 ч.
Галерия „Кракра”
24.05./петък/
10,00 – 17.00 ч.
По читалища

11.00 ч.
пл. “Кракра”

Годишна изложба на школа “Нюанси”
Детски театър – постановка на ІХ ОУ “Темелко
Ненков”
„Една година по-късно - духовата музика празнува”,
с участието на оркестрите на Перник, Кюстендил и
Благоевград
Творческа вечер на Виолина Милотинова,
инициатива на Клуб на дейците на културата
„История на книгопечатането. Старопечатни книги
от фонда на музея в Перник” - презентация
“150 години от първото честване на 24 май” –
изложба, инициатива на НЧ “П. К. Яворов – 1926 г.”
Честване Деня на Българската просвета и култура и
на славянската писменост
Гостуваща изложба на Ибрахим Курпейович - Черна
гора
Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост – читалищни инициативи
Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост – общоградско честване
Празнична програма:
 Ритуал за издигане на националния флаг
 Слово на кмета на Община Перник Росица
Янакиева
 Щафетно предаване на символното “Знаме на
знанието” от представители на Випуск 2013 на
Випуск 2014
 “Да запеем заедно “Върви, народе
възродени…” – хорово изпълнение
 Дефиле на пернишките ученици
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 „Талантите на Перник” - концертна програма с
участието на художествените състави на ОДК
16.30 ч.
Пред Двореца на
културата

“Младежка сцена” – програма на художествените
състави на Общинския младежки дом и РМД –
Мошино

20.00 ч.
Пред Двореца на
културата
16.00 ч.
с. Дивотино
16.00 ч.
НЧ ”Св. св. Кирил и
Методий-1933 г.”
с. Вискяр
25.05./събота/
11.00 ч.
Общински младежки дом
13.00 ч.
Площада
с. Зидарци
26.05./неделя/
19.00 ч.
Площада
с. Лесковец
27.05./понеделник/
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”
28.05./вторник/
11,00 ч.
НЧ “Елин Пелин –1903 г.”
18.30 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
29.05./сряда/
14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с. Драгичево
19,00 ч.
Пред Двореца

„Честит празник!” – концерт на формация “5-те
сезона” с музикален продуцент Стефан Диомов
Традиционен събор, с участието на НЧ “Чичо Стоян1927 г.”
80 години от основаването на читалището празничен концерт

Куклен театър
“Джерман” – традиционен събор, с участието на НЧ
”Васил Левски-1975 г.”
Ден на селото – традиционен събор, концертна
програма на НЧ “Солидарност-1930 г.”
„Дуенде” по текст на Лорка, Р. Апостолова,
режисьор Съни Сънински – театрална постановка с
участието на Татяна Лолова
Арт терапия за деца - цикъл ”Да избягаме от стреса”
Концерт на Камерен оркестър „Орфей” с диригент
Райчо Христов
Световен ден без тютюнопушене - дискусия
Рок турне по проект на ОК Дворец на културата и
Нов български университет - София
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на културата
30.05./четвъртък/
12.00 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
кв. Изток
14.00 ч.
НЧ ”Елин Пелин –1903 г.”
19.00 ч.
Vipgalery
Перник
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
РМД- Мошино
31. 05 /петък/
10.00 ч.
ЦДГ № 15 “Райна
Княгина”
кв. Димова махала
10.00 ч.
Храм ”Св.Иермии”
с. Рударци
17.30 ч
Общински младежки дом
17.30 ч.
РМД - Мошино

Пленер “Съзнание”, инициатива на НЧ”Съзнание1922 г.”
”Младите родословци на Перник” - лектор Симеон
Мильов, съвместна изява на Клуб “Родознание” и
РИМ
Изложба по случай рождения ден на НЧ “Нови
хоризонти-2009 г.”
„Фолклорни ритми от България” – концерт на
Народния оркестър с ръководител Венцислав
Андонов и солисти от АНПТ „Граовска младост”
Открит урок на школата по художествена
гимнастика
Празник в детската градина, rнициатива на НЧ ”7ми септември-1961 г.”
Традиционен събор “Св. Иермии”- концерт на НЧ
”Васил Левски-1968 г.”
„Мама и аз” – забавно-развлекателно шоу
Открит урок на школата по класически балет
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