КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. МАЙ 2016 г.
І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
1 май
ДЕН НА ТРУДА
ВЕЛИКДЕН
10,30 ч. – пред Двореца на културата
„Веселие на Великден” - концерт на АНПТ ”Граовска младост”
при ОК Дворец на културата
3 май
ВЕЛИКДЕН
16, 00 ч. –пред Двореца на културата
“Христос Воскресе” – концертна програма с участието на Фолклорен танцов
колектив с р-л Никола Ставрев, фолклорна певческа група „Граовска китка” с
ръководител Олга Миленова, Състав за хип-хоп танци при Общински младежки
дом, Мажоретен състав с ръководител Рашка Каленкова и народната певица
Слава Соколова
Организатор : НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
6 май
ГЕРГЬОВДЕН
ДЕН НА ХРАБРОСТТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
11,00 ч. – пред Двореца на културата
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов
9 май
ДЕН НА ЕВРОПА
ДЕН НА ПОБЕДАТА
17,30 ч. – пред Двореца на културата
Концерт на Духовия оркестър и АНПТ ”Граовска младост”
при ОК Дворец на културата
11 май
17,30 ч. – кв. „Тева” гр. Перник
Празник на кв. „Тева” - Концерт на АНПТ ”Граовска младост” при ОК
Дворец на културата , с участието на ученици и деца от ОУ „Св. Константин
Кирил Философ” и ОДЗ №5 „Вела Пеева”
18,00 ч. – Регионална библиотека „Св. Минков”, голяма читалня
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Общински младежки дом, камерна зала
Галерия „Марин Гогев” кв. Изток
Нощ на литературата – четене на литературни произведения на съвременни
автори от Балканите и Европа
Организатор: Чешки център – гр.София и община Перник
12 май
14,00 ч. - Дворец на културата, II фоайе
Среща на Кмета на Община Перник с абитуриенти от випуск 2016 г.
Организатор: Община Перник и Общински младежки дом
15 май
10, 00 ч. –пред читалището
VІІІ Национален детски фолклорен конкурс “Дай, бабо, огънче”
Организатор: НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” с.Мещица и Сдружение “Дай, бабо,
огънче”
9 – 13 май
Седмица на спорта
17 май
Ден на българския спорт
9,00 ч. – стадион „Звезда”
Традиционен турнир по футбол за Купата на Кмета на община Перник –
финали
10,30 ч. – крепост „Кракра” – Дворец на културата
Символична олимпийска щафета с участието на ветерани – олимпийци
12,00 ч. – Градски парк
Спортно.занимателни игри на открито с участието на отбори от пернишки
училища
22 май
10,00 ч. – пред храм „Св. Иван Рилски”
Молебен и курбан за здраве
Организатор: Община Перник
24 май
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ - общоградско честване
Програма
10,00 ч. - Общинска администрация, Галерия «При Кмета»
«Моят 24 май» - откриване на изложба от конкурса за ученическа рисунка
11,00 ч. – пл. “Кракра”
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- Ритуал за издигане на националния флаг
- Слово на кмета на Община Перник
- Щафетно предаване на символното “Знаме на знанието” от
представители на Випуск 2016 на Випуск 2017
- “Парад на книгата” - празнично дефиле
- „Талантите на Перник” – концертна програма с участието на
художествените състави на Обединения детски комплекс
ІІ. ГАЛЕРИИ
12 май
16,00 ч. – Обединен детски комплекс, изложбена зала
Изложба – керамика
Организатор: ІХ ОУ „Т. Ненков”
17,30 ч. – Галерия “Артсалон”
Изложба на учителите - художници
17 май
17,30 ч. – Галерия “Кракра”
Изложба на преподаватели от Нов български университет
18 май
14,00 ч. – Обединен детски комплекс, изложбена зала
Изложба на Школата по изобразително изкуство в ОДК по случай 24 май - Ден
на българската просвета и култура и на славянската писменост
21 май
18,00 ч. – 23,00 ч.- Галерия “Любен Гайдаров”
Отворени врати по повод Европейска нощ на музеите
28 май
16,30 ч. – Галерия “Любен Гайдаров”
Концерт на ученици от НМУ „Л.Пипков“ София
ІІІ. МУЗЕИ
1-31 май
9,00 ч. – 17, 00 ч. – Регионален исторически музей
Изложби:
 „Пътят на времето”
 „Дарове за боговете”
 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“
1-10 май
9,00 ч. – 17, 00 ч. – Регионален исторически музей
„Пришълец от палеогена“ - изложба
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6 май
9,00 ч. – 17, 00 ч. – Регионален исторически музей
«Съдбата на една икона» - Един експонат – една изложба
17 май
16,30 ч. – Регионален исторически музей
„Спортът е моя живот - П. Спасов ”– изложба по повод Деня на българския
спорт
21 май
Европейска нощ на музеите / по отделна програма за Пернишката крепост и
Региаонален исторически музей/
28 май
10,00 ч. – Регионален исторически музей
Семейна събота в музея – «Буквичка» - изучаване на арт-техники за
изписване на букви
ІV. ТЕАТЪР
5 май
17,00 ч.- Общински младежки дом
„Ха да видим кой кого” – фолклорен спектакъл на Театрален колеж „Любен
Гройс”
Организатор: Театрален колеж „Любен Гройс”
10 май
18,30 ч. – Обединен детски комплекс, Театрален салон
„Джуджето и седемте Снежанки” от Стефан Цанев - постановка на ДЮТ
„Мускетарите” - премиера
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Великденски концерт на НЧ "Чичо Стоян" с. Дивотино
Организатор: Кметство и НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” с.Дивотино
11 май
12,30 ч. - Театрален салон „Георги Русев”
Кино в театъра -„"Дъщерята на фараона", анимация 2Д
13 май
19,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Вятърът в тополите“
Автор: Жерал Сиблера
Режисьор: Владимир Люцканов
Участват: Стефан Мавродиев, Марин Янев, Доси Досев
Гостува Младежки театър „Николай Бинев“- София
14 май
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11, 00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра -„Дъщерята на фараона“ , анимация 2 D
15 май
11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра - „Гнездото на дракона“, анимация 2 D
17 май
16,00 ч. – Обединен детски комплекс
„Пипи Дългото чорапче” – театрален спектакъл
Организатор: ІХ ОУ „Т. Ненков”
17,00 ч.- Общински младежки дом- голям салон
„Да имаш или да обичаш” - спектакъл на Театрален колеж „Любен Гройс”
Организатор: Театрален колеж „Любен Гройс”
18 май
19, 00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Столетие мое“
Автор: Мишел Лоранс
Режисьор: Владимир Петков
Участват: Стоянка Мутафова, Йорданка Стефанова, Росица Александрова,
Полин Лалова, Тодор Беров
Гостува Сатиричен театър „Ал. Константинов“-София
19 май
18,30 ч. - Обединен детски комплекс, Театрален салон
„Джуджето и седемте Снежанки” от Стефан Цанев - постановка на ДЮТ
„Мускетарите” – ІІ премиера
21 май
11,00 ч.- Общински младежки дом, голям салон
Куклен театър
11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра - „Кралството на жабоците“, анимация 2 D
22 май
11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра - „Маймунджилъци“, анимация 2 D
23 май
10, 00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Патронен празник СОУ „Петър Берон“
Организатор: СОУ „Петър Берон“
27 май
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18,30 ч. - Обединен детски комплекс, Театрален салон
„Слуга на двама господари” от Карло Голдони - постановка на ДЮТ
„Мускетарите”
28 май
11, 00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра - „Дъщерята на фараона“, анимация 2 D
29 май
11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра - „Кралството на жабоците“ , анимация 2 D
V. БИБЛИОТЕКИ
10 май
10,00 ч. –ОДЗ №1 „Миньорче”
11,00 ч. –ОУ”Св.Ив.Рилски”
Гостува детската поетеса Мария Маринова, по повод Национална
библиотечна седмица
Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков ”
17, 30 ч. - галерия „Л.Гайдаров”
„ОЧИ В ОЧИ ” - литературна вечер с участието на представители на Съюза
на българските писатели и Редакцията на в.”Словото”
Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков ”
11 май
16,00 ч.- Обединен детски комплекс, Театрален салон
Концерт на XVI ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Организатор: XVI ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”
VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
3 май
17, 00 ч. - Център за отдих на открито- кв. Изток
"Хубав ден Великден"- празничен концерт за жителите на кметство
"Изток"
Организатор: Районен младежки дом - Мошино
11 май
17,30 ч. - Обединен детски комплекс, Театрален салон
Концерт на XVI ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
Организатор: XVI ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
19,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата
Концерт на КО „Орфей”, диригент Райчо Христов,
солист Вера Николова – мецосопран, България / Франция
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13 май
16,00 ч. - Обединен детски комплекс, Театрален салон
Концерт - награждаване на участниците в конкурса „Талантите на Перник”
19 май
19,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Концерт на КО „Орфей”, диригент Райчо Христов,
солист Маркус Праузе - пиано, Виена - Австрия
26 май
11,30 ч. - Обединен детски комплекс, Камерна зала
Празничен концерт по повод изпращане на подготвителните групи на ЦДГ
№2 „Родолюбче”
Организатор: Обединен детски комплекс и ЦДГ №2 „Родолюбче”
17,30 ч. - Дворец на културата, малък салон
„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър
при ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов и солисти –
студенти, проект по програма „Дебюти” на НФК
28 май
10,00 ч. – пред Двореца на културата
„Приятели чрез танца” – ІІІ фолклорно надиграване
Организатор: Сдружение „Дай, бабо, огънче” , със съдействието на община
Перник и Общински младежки дом
30 май
17,00 ч. - Обединен детски комплекс, Балетна зала
Празничен концерт на най-малките балерини от Балетно студио „Вая”
по случай 1 юни - Ден на детето
18, 00 ч. - НЧ "Съзнание – 1922 г."
"Детска планета" - годишен концерт на школата по класически балет и ДВГ
"Хвърчило"
Организатор: РМД Мошино и НЧ "Съзнаниие – 1922 г."
31 май
17, 00ч. –Районен младежки дом - Мошино
Годишен открит урок на СК "Едая"
VІІ. ШОУ-ПРОГРАМИ
4 май
18.30 ч. – Общински младежки дом, голям салон
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„Нов свят” - танцов спектакъл на Хип-хоп група „Switch”- годишина
продукция
18 - 20 май
18,00 ч. - Общински младежки дом, голям салон
Годишни продукции на Танцова школа „Ситара денс”
29 май
9, 00 ч. – Районен младежки дом - Мошино
Второ състезание по спортни танци «Изгряващи звезди»
Организатор : Школа по танци «Ситара денс», под патронажа на Община
Перник
VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
1 май
ВЕЛИКДЕН
10, 00 ч. – НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” кв.Калкас
„Великден” - честване
10, 00 ч. – НЧ “Васил Левски-1975 г.” с.Зидарци
“Великденска трапеза” – честване и конкурс за надхвърляне с яйца
11,00 ч. – НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци
“Възкресение Христово” – великденски игри и състезания
14,00 ч. – НЧ “Пробуда-1928 г.” с.Богданов дол
Традиционна великденска изложба на ритуални великденски хлябове и яйца
16,00 ч. – НЧ “Пробуда-1937 г.” с.Кладница
Великденски концерт с кулинарна изложба и конкурс за най-здраво яйце
2 май
ВЕЛИКДЕН
10,00 ч. – местност”Меанджийски ливади” - Голо бърдо
Туристически събор – празник на урумовото лале
Организатор: НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода
11,00 ч. – местност “Буковец”
Традиционен събор
Организатор: НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” с.Дивотино
11,00 ч. – НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево
“Великден е - „ Христос Воскресе”- Великденски празник - концерт
Изложба на обредни хлябове и писани яйца.
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15,00 ч. – НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци
Изложба на козунаци и великденски яйца
З май
ВЕЛИКДЕН
14, 00 ч. – НЧ “7-ми септември- 1961 г.” кв.Димова махала
“Великден” – празнично честване
17,00 ч. – НЧ “Пробуда-1928 г.” с.Богданов дол
“Книгата – прозорец към света” – маратон на четенето
18, 00 ч. – НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” с.Дивотино
“Великденско хоро”
4 май
16, 00 ч. – Клуб “Ален мак” кв.Изток
Великденски празник
Организатор : НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток
5 май
11,00 ч. – НЧ “Св.Паисий Хилендарски-1927 г.” с.Кралев дол
Тържество по повод Гергьовден
6 май
ГЕРГЬОВДЕН
10, 00 ч. – местността:”Старо село” с.Драгичево
“Премуз”- пресъздаване на обичая и парад на кучета-домашни любимци
Организатор: НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево
10,00 ч. – на площада в селото
“Гергьовден” – празник на селото. Представяне на обичая “Премуз”
Организатор : НЧ “Пробуда-1928 г.” с. Богданов дол
10, 00 ч. – местност “Селската поята”
“Гергьовден” – представяне на обичая “Премуз”
Организира: НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци
10, 00 ч. – черква “Св.Георги” с.Вискяр
“Гергьовден” –традиционен събор
Организатор : НЧ “Св.св.Кирил и Методии-1933 г.” с.Вискяр
12,00 ч. – местност“Престола”
“Гергьовден” – изнасяне на колачи
Организатор : НЧ “Солидарност-1930 г.” с.-Лесковец
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7 май
17, 30 ч. – на площада в кв.Бела вода
Концерт по повод 60 години от обявяването му като квартал на гр.Перник
Организатор:Кметство и НЧ “Пробуда-1935 г.”кв.Бела вода
8 май
10, 30 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода
“Томина неделя” – традиционен събор на квартала
9 май
10, 00 ч. – църква “Св.Петър и Павел” с.Кралев дол
„Летни Свети Никола” – традиционен курбан
Организатор : НЧ “Св.Паисий Хилендарски-1927 г.” с.Кралев дол
10, 30 ч. – храм “Св.Никола” с.Люлин
“Летни Свети Никола” - Храмов празник
Организатор : НЧ “Христо Ботев-1961 г.” с.Люлин
12, 00 ч. – параклис в местността “Осломе” с.Ярджиловци
Традиционен водосвет и курбан за здраве
Организатор: НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци
13,00 ч. – галерия „Марин Гогев”кв. Изток
Ден на Европа – детски пленер и обучителна програма
Организатор: НЧ „Съзнание – 1922 г.”
10 май
12,00 ч. – галерия „Марин Гогев”
Изложба на творби на ученици от ХІ ОУ „Елин Пелин”
Организатор: ХІ ОУ „Елин Пелин”и НЧ „Съзнание-1922 г.”
11 май
10,00 – 16, 00 ч.- НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево
“Библиотекар за един ден” – Ден на библиотекаря
10,30 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода
Ден на библиотекаря - честване
13, 00 ч. – НЧ “Елин Пелин-1903 г.
“Ден на библиотекаря” – честване с ученици от VІІІ ОУ “Кракра Пернишки”
15,30 ч. – ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и Методий”
Клуб “Аз съм българче” – Традициите на българските празници през м.май
Организатор : НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток
12 май
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17,30 ч. – галерия „Марин Гогев” кв. Изток
Литературна вечер – представяне на новата книга на Иван Христов
Организатор: НЧ „Съзнание – 1922 г.”
18, 00 ч. – тържествена зала в Минна дирекция
Концерт на хор “Добри Христов”
Организатор: НЧ “Миньор-2005 г.”
13 май
13,30 ч. – Х ОУ “Алеко Константинов”
Клуб “Аз съм българче” – Традициите на българските празници през м.май
Организатор: НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток
16 май
10,30 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци
“Екскурзия в библиотеката” - Запознаване на децата от І-ви клас с правилата
в библиотеката
13,00 ч. – галерия „Марин Гогев” кв. Изток
Изложба на ученици от Х ОУ „Алеко Константинов”
Организатор: НЧ „Съзнание – 1922 г.”
18,00 ч. –Дворец на културата, малък салон
Представяне на книгата на Румен Шекерджиев „Оставам”
Организатор: НЧ”Миньор – 2005” и ОК Дворец на културата
18 май
17, 30 ч. –Минна дирекция, тържествена зала
“100 години кино. 10 руски шедьовъра на 21 век”
Организатор: НЧ “Миньор-2005 г.”
20 май
18, 00 ч. – Център за отдих/на канала/ в кв.Изток
Концерт на читалищните колективи и РТО ”Екстрийм шоу”
Организатор: НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток
21 май
СПАСОВДЕН
11, 30 ч. - параклис “Св.Спас” и местност “Манастир”
“Спасовден” – традиционен събор
Организатор: НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” с.Голямо Бучино
23 май
10,30 ч. – НЧ “Светлина-1919 г.” с.Студена
Презентация по повод 24 май -Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост
11

11,00 ч. – ОУ ”Отец Паисий” с.Ярджиловци
Честване по повод 24 май - Ден на Българската просвета и култура и на
славянската писменост
Организатор: НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци
24 май
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
10,00 ч. – ОУ “Христо Ботев” гр.Батановци
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост –
честване
Организатор: НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци
25 май
13,00 ч. – площада
“Джерман” – традиционен събор
Организатор: Кметство и НЧ “Васил Левски-1975 г.” с.Зидарци
26 май
17, 00 ч. – НЧ “Трудолюбие-1926 г.” с.Боснек
Вечер на дружбата – среща с чуждестранни жители на селото
28 май
19,00 ч. – на площада
Ден на селото, традиционен събор. Концерт
Организатор: Кметство и НЧ “Солидарност-1930 г.” с.Лесковец
29 май
10,00 ч. –църква “Св.Йеремей” с.Рударци
Традиционен събор
Организатор: НЧ “Васил Левски-1968 г.” с.Рударци
31 май
12, 00 ч. – местност “Ибровица”
Св.прор.Йеремия – традиционен събор
Организатор: Кметство и НЧ “Димитър Полянов-1927 г.” с.Расник
12, 50 ч. – ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и Методий”
Прожекция на филма “Денят на Яна” и презентация за вредата от
тютюнопушенето
Организатор: НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток
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