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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

м.  декември 2012 г. 

 

01.12. – 31.12  

10,00 – 17,00 ч. 

Изложбена зала 1 

Регионален исторически 

музей 

 „Творецът Атанас Иванчев (1927-1977) - ученик на Илия 

Бешков”. (От поредицата “Неизвестното за известни 

пернишки личности”) - изложба 

10,00 – 17,00 ч. 

Изложбена зала 2 

Регионален исторически 

музей 

„Спомен за герои. 100 години от Балканската война 1912-

1913 г.” - изложба 

10,00 – 17,00 ч. 

Изложбена зала 3 

Регионален исторически 

музей 

 „По пътя на времето. Резултати от спасителните 

археологически разкопки на тракийски некропол край 

селата Дрен и Делян, по автомагистрала Струма” - 

изложба 

01.12. / събота/  

 15.00 ч. 

кметството 

НЧ ”Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

 Световен ден за борба срещу СПИН - лекция на д-р 

Тодорова  

 

03.12./понеделник/  

10.30 ч. 

библиотеката 

НЧ “Съзнание-1922 г.” 

кв.Мошино 

“ 103 г. от рождението на Н.Й.Вапцаров ” - дискусия 

 

10.30ч.      

отд.”Изкуство”   

РБ “Св. Минков”           

60 години от рождението на Петър Борджошки /1952г. 

Нови сад/ - изложба   

13.30ч. 

ПГТС”Арх.Й.Миланов” 

 

Месец на кандидат-студента 

Среща с представители на Висше строително училище 

„Л.Каравелов”, инициатива на РМД - Мошино 

15.30 ч.   

читалнята   

РБ “Св. Минков”                   

Празник на четящото дете - състезание с участието на 

деца  от училището в с.Дивотино  

04.12./вторник/  

10.30 ч.  -12.00 ч. 

/младежи от 6-то СОУ /  

12.00 ч.-13.30 ч. 

14.00 ч.- 15.30 ч. 

/ младежи от СОУ 

”П.Берон” /    

читалня      

„ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”– ателие за младежи по 

програма „Глоб@лни библиотеки-България”, съвместно с 

фондация „С.Е.Г.А.”  
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РБ”Св.Минков”                                                   

12.00 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв.Изток 

НЧ”Съзнание-1922 г.”  

Седмица “Европа - България” 

- публична дискусия и прожектиране на филм за ЕС 

- Детски пленер и концерт 

17.00 

НЧ “Елин Пелин-1903г.”  

Седмица “Европа - България” 

- викторина и концерт 

Съвместна инициатива на ОУ”Иван Рилски”, РИМ и  

НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

17.00 ч. 

Арт- салон 

Творчеството на Ангел Малинов - литературна вечер,  

с участието на Здравка Евтимова и Никола Кицовски, 

инициатива на КДК 

05.12./ сряда/  

11.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв.Изток 

НЧ “Съзнание-1922 г.”  

“Да съхраним българското” - конкурс за традиционни 

сурвачки 

 

12.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Лектория за Клод Дебюси, инициатива на Обединената 

школа по изкуства при Общински комплекс Дворец на 

културата  и  РБ”Св.Минков” 

14,00 ч. 

библиотеката на 

Европейски 

политехнически 

университет- Перник 

Седмица “Европа - България” - презентация и беседа за 

ЕС, съвместна инициатива на община Перник и НЧ 

“Нови хоризонти – 2009 г.” 

17.30 ч. 

Кметство „Изток” 

Кооперативен пазар 

„Да бъде светлина” - тържествено запалване светлините 

на Коледната елха, инициатива на РМД - Мошино 

19.00ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев” 
 

„Досадникът” от Франсис Вебер, реж.Богдан Петканин 

Участват: Мариан Бачев, Александър Кадиев, 

Александър Дойнов, Петьо Петков – Шайбата, 

Александър Сано – Среброто, Михаил Петров - премиера 

06.12. /четвъртък/  

10.00 ч. 

Манастир „Св. Николай” 

с. Кладница 

„Никулден” – празник на манастира „Св. Николай”, с 

участието на НЧ „Пробуда-1937 г.”с. Кладница 

14.00 ч. 

НЧ „Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

„Никулден” – изложба на традиционни хлябове и ястия   

14.00 ч. 

Дневен център за 

възрастни хора 

с. Мещица 

Изложба на рибни ястия – инициатива на НЧ „П. К. 

Яворов-1926 г.”с. Мещица 

14.00 ч. 

клуб “Родолюбие” 

НИКУЛДЕН - честване 
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НЧ “Христо Ботев-1940 

г.”с. Ярджиловци 

17,30 ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев” 

“Европа – България” - тържествен концерт с участието на 

художествени състави от читалищата в област Перник по 

повод 5-та годишнина от членството на България  в 

Европейския съюз 

07.12. /петък/  

09.00 – 17.00 ч. 

ОП КИЦ 

„Честит празник, студенти!“ – видео презентация на 

Европейски политехнически университет - Перник 

9,00 ч. 

читалня 

РБ “Св.Минков” 

130 години от рождението на Георги Райчев /07.12.1882-

1947год./ - литературна витрина 

10.00 ч. 

библиотеката 

НЧ”Васил Левски -1968 

г.” с. Рударци 

130 години от рождението на Георги Михов Райчев 

- литературна витрина 

 

16.30 ч. 

ІІ-ро фоайе в Минна 

дирекция 

“Разкази с акварел и масло” - изложба на д-р Даниела 

Петков-Австрия, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”  

17,00 ч. 

пл. ”Кракра” 

„Запалване светлините на Коледната елха”, инициатива 

на ОК Дворец на културата 

07.-08.12.  

09.00ч. 

Голям салон 

ОК Дворец на културата 

 

„Предколедна танцова фиеста”- VІІ Национален турнир 

по характерни танци, танцово шоу и хип –хоп за купата 

на Кмета на община Перник и купата на България, 

инициатива на Община Перник, ОбМД и БСТФ 

08.12. /събота/  

10.00-14.00 ч.  

Регионален исторически 

музей 

Семейна неделя в музея - „Зимни традиционни празници. 

От Варвара до Игнажден” 

   

11,00 ч. 

Обединен детски 

комплекс 

“Трите прасенца” - куклен театър на ДЮТ “Мускетарите” 

09.12. /неделя/  

19.00ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев” 

“Жиров Арт магии” – спектакъл по повод 25 години 

творческа и сценична дейност на Венцислав Жиров, 

инициатива на НЧ”Миньор-2005 г.”  

10.12. /понеделник/  

17,30 ч. 

Галерия “Кракра” 

“Ценностите на Перник” - изложба 

17,00 ч. 

кв. ”Тева” 

„Запалване светлините на Коледната елха”, инициатива 

на ОК Дворец на културата 

11.12. /вторник/  

13.30ч. 

ГПЧЕ”С.Радев” 

Месец на кандидат-студента 

Среща с представители на Медицински университет – 
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София, инициатива на РМД - Мошино 

 17.00 ч.  

Арт- салон 

  Творческа среща с Райчо Христов – диригент на КО  

« Орфей», инициатива на Клуб на дейците на културата  

12.12. /сряда/  

10.00 ч. 

библиотеката 

НЧ “Елин Пелин-1903г.”  

Български обичаи по Коледа и Нова година - литературна 

витрина 

 

17.00ч 

Изложбена зала 

Общински младежки 

дом 

„Честито Рождество” - коледна изложба 

18,00ч. 

тържествена зала  

Минна дирекция 

“Бъндарашка вечер” с Вичо Милев, Васко Кръпката, 

оркестър с име, оркестър без име и с-ие, инициатива на 

НЧ “Миньор-2005 г.”  

13.12. /четвъртък/  

13.30ч. 

ПМГ”Хр.Смирненски” 

Месец на кандидат-студента 

Среща с представители на Технически университет – 

София, инициатива на РМД - Мошино 

16.30 ч.  

Регионален исторически 

музей 

„Неизвестното за известни личности от Пернишко. 

Режисьор Методи Андонов“ -  изложба 

 17.30 ч. 

Галерия 

Артсалон           

“Червено и черно” - изложба живопис на 

Красимир Митев  

14.12. /петък/  

17.30 ч. 

Галерия “Марин Гогев” 

кв.Изток 

НЧ “Съзнание-1922 г.”  

“Един чуден миг - Коледа!”- обща коледна изложба 

 

18,00 ч. 

площада 

НЧ “П.К. Яворов-1926 

г.”  с. Мещица 

Запалване светлините на коледната елха 

 

15.12. /събота/  

11.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на възпитаници на ОШИ от класа на 

В.Милотинова, А.Тодорова  и  Ю.Манолова 

18.00 – 22.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Благотворителен рок-концерт в памет на Юлиян 

Механджийски 

18,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

Украсяване на новогодишната елха 

- младежка дискотека 

 

18,00ч. 

читалището 

Честване 45 г. от основаването на НЧ “Наука – 1967 г.” – 

с. Черна гора   
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с. Черна гора  

16.12. /неделя/  

11.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на КО”Орфей”-диригент Райчо Христов 

17– 21.12.  

09.00 – 17.00 ч. 

ОП КИЦ 

„Тиха нощ, свята нощ!“ – Коледна видео витрина 

17.12. /понеделник/  

11.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на възпитаници на ОШИ от класа на 

И.Илиева – пиано,  К.Стефанов и Д. Тодоров – китара 

17.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Честване 10-годишнината от създаването на ВГ”Ванила” 

при ОШИ – Дворец на културата, концерт на Духовия 

оркестър и ВГ”Ванила” 

18,00 ч. 

Театрален салон 

ОДК 

“ Пепеляшка “ – представление на ДЮТ “ Мускетарите” 

18.30 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Коледен концерт на хор „Добри Христов” 

18.12. /вторник/  

12.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Областна кулинарна изложба “Традиционни български 

ястия – от Никулден до Сирни  Заговезни” – кулинарен 

конкурс между читалищата, инициатива на НЧ 

“Съзнание-1922 г.” кв.Мошино  

 17.30 

Галерия  „Кракра”                 

„Галерията се представя” - изложба    

17.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 

г.”  

“Бъдни вечер” - празнична програма с участието на ВГ 

“Колорит” 

 

18,00ч. 

тържествена зала 

Минна дирекция   

Коледен концерт на Дамска вокална група “АГАПЕ”, 

инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”  

18,00 ч. 

площада 

НЧ “Пробуда – 1935 г.” 

кв.Бела вода, гр. Перник 

“Да запалим Коледните светлини” - тържество 

19.00ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев” 
 

„За мишките и хората” от Стайнбек, реж.Асен Блатечки, 

сценография Антония Попова, композитор Христо 

Намлиев 

Участват: Асен Блатечки, Калин Врачански, Алексей 

Кожухаров, Силвия Петкова, Васил Банов, Илия Добрев, 

Божидар Попчев, Иван Чипариков, Васко Чушев, Васил 

Пенов 
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19.12. /сряда/  

11.00ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев” 

50 години Професионална гимназия по икономика 

14.00 ч. 

НЧ”Искра-1960 г.” 

кв.Изток 

“Традициите в българския дом”- коледно тържество 

 

16.30 ч.  

Регионален исторически 

музей 

„От Игнажден до Васильовден”- изложба, съвместно с  

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Драгичево 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорни ритми от България” – коледен концерт на 

Народния оркестър при ОК Дворец на културата  

с ръководител Венцислав Андонов 

17.30 ч. 

Галерия „Л.Гайдаров” 

 

„Коледен звън” - коледен концерт на възпитаници на 

ОШИ от класа на С.Вражалска, съвместна инициатива с 

РМД - Мошино 

18.00ч 

Голям салон 

Общински младежки 

дом 

„Тиха нощ, свята нощ”- коледен концерт на 

художествените състави на ОбМД 

20.12./четвъртък/  

12.00 ч. 

IX ОУ „Т.Ненков” 

„Символите на коледната трапеза” – съвместна изява с  

  Регионален исторически музей 

12.00 ч. 

НЧ “Искра-1960 г.” 

кв.Изток 

“Традициите в българския дом” - среща – разговор с 

етнолог 

 

14.00 ч. 

Клуб на пенсионера 

НЧ “Пробуда-1928 г.”  

с. Богданов дол 

 “Бъдни вечер” – представяне на обичая 

 

14.00 ч. 

Дневен център 

с. Мещица 

“Бъдни вечер”- пресъздаване на обичая, инициатива на 

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”  

16.30 ч. 

VIP gallery  

НЧ “Нови хоризонти-

2009 г.”  

Коледна изложба –живопис  

16.30 ч. 

кметството 

с. Драгичево 

Изложба на сурвачки, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 

г.” с. Драгичево 

16,00 ч. 

Ритуална зала  

ОДК 

“ Дворец на мечтите “ – изложба на макети и рисунки на 

Школата по конструиране и макетиране 

16,30 ч. Фотоизложба на Школата по английски език по повод 
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Ритуална зала  

ОДК 

юбилея на ОДК 

17,00 ч. 

Изложбена зала  

ОДК 

Изложба на Школата по изобразително изкуство 

17,30 ч. 

Театрален салон 

ОДК 

Тържествен концерт по повод 60 г. извънучилищна 

дейност, 50 години Балетна школа и 30 г. от откриване на 

сградата на ОДК 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на ОШИ 

17.30 ч. 

РМД – Мошино 

Балетна зала  

Открит урок на Школата по класически балет, съвместна 

инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.” и Районен 

младежки дом - кв.Мошино 

18.00 ч. 

тържествена зала 

 Минна дирекция 

Коледен концерт на хор “Добри Христов”- инициатива на 

НЧ “Миньор-2005 г.”  

21.12. /петък/  

10.00 ч. 

ХІІІ ОУ”Св.св.Кирил и 

Методий”  

“Коледни вълшебни приказки”- литературно четене, 

инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

12.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1927 

г.” с. Кралев дол 

“Бъдни вечер” - честване 

 

13.00 ч. – 16.00ч. 

център кв.Мошино; 

магазин „Блян”; 

магазин „Т-маркет” 

кооперативен пазар, 

кв.Изток 

„Коледен благослов” – пътуваща коледна картичка за 

жителите на Кметство „Изток” 

14.00 ч. 

НЧ “7-ми септември-

1960 г.” кв.Димова 

махала - гр. Перник 

Коледно тържество в квартала 

 

16.00ч. 

пл. „Кракра” 

Коледна баница с късмети, инициатива на ОбМД 

 

16.00 ч. 

кметството    

с. Драгичево 

Детско коледно шоу, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 

г.” с. Драгичево 

16.00 ч. 

НЧ “Просвета-1909 г.” 

гр. Батановци 

Коледно-новогодишен празник със самодейците 

 

17,00 ч. 

пл. Кракра 

Коледен концерт 

17.00 ч. Коледен концерт на възпитаници на ОШИ от класа на 
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Малък салон 

Дворец на културата 

Й.Козарева и Зв.Богданова 

 

17.30 ч. 

ХГ”Марин Гогев” 

Кметство „Изток” 

“Коледни звънчета” – коледен концерт на ДВГ 

”Хвърчило” 

17.30 ч. 

Галерия „Л.Гайдаров” 

Откриване на Коледна изложба на пернишки художници и 

концерт на Камерен смесен хор ”Ив.Топалов” с диригент 

Юли Дамянов  при  ОК Дворец на културата   

22.12. /събота/  

10.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1927 

г.” с. Кралев дол 

Коледно-новогодишно тържество 

 

11.00 ч. 

НЧ”Пробуда-1937 г.” 

 с. Кладница 

Изложба на обредни хлябове и посрещане на Дядо 

Коледа 

 

11.00ч 

Голям салон 

Общински младежки 

дом 

Куклен театър 

12.00 ч.  

НЧ “Искра-1960 г.” 

кв.Изток, гр. Перник 

Коледно тържество с децата от Школа “Нюанси” 

 

23.12. /неделя/  

12.30 ч. 

салона на кметството 

Тържество с Дядо Коледа, инициатива на НЧ”Светлина-

1919 г.” с. Студена 

14.00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1940 

г.” с. Ярджиловци 

Коледно-новогодишно тържество 

 

24.12./понеделник/  

10.00 ч. 

библиотеката 

НЧ “Васил Левски-1968 

г.” с. Рударци 

Коледно-новогодишни празници- литературна витрина 

 

26.12. /сряда/  

10.30 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1961 

г.” с. Люлин 

Детско коледно тържество 

 

12,00 ч.  

НЧ ”Наука 1967 г.”  

 с. Черна гора 

Коледно-новогодишно тържество за жителите от селото 

12,00 ч. 

НЧ “Люлински изгрев-

1903 г.” с. Г. Бучино 

Коледен празник 

 

16.00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий-1928 

Детска Коледа 
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г.”  

с. Витановци 

16.00 ч. 

малък салон  

НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” 

с. Дивотино 

Коледно-новогодишно тържество 

 

 17.00 ч. 

НЧ “Трудолюбие-1926 

г.” с. Боснек 

Коледно-новогодишен празник 

 

27 – 28.12  

09.00 – 17.00 ч. 

ОП КИЦ 

„Новогодишна импресия“ – новогодишна видео витрина 

27.12./четвъртък/  

12.00 ч. 

НЧ “Христо Ботев-1940 

г.” с. Ярджиловци 

Коледно - новогодишно тържество 

 

 15.00 ч. 

библиотеката 

НЧ “Христо Ботев-1961 

г.” с. Люлин 

Коледно- новогодишен празник 

 

171 17,00 ч. 

Галерия”Марин Гогев” 

кв.Изток 

Бал на художниците, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 

г.” кв.Мошино 

      18.00 ч. 

НЧ НЧ“Пробуда-1935 г.”  

кв. кв.  Бела вода, гр.Перник 

Новогодишно тържество. Откриване на Клуба на 

самодееца 

 

18,00 ч. 

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

ч 

Коледно – новогодишна  вечер  

18,00 ч.  

ОбМД 

Спортист на годината  

28.12. /петък/  

10.00 ч. 

библиотеката 

НЧ “Съзнание-1922 г.” 

кв.Мошино 

“Киното в литературата и литературата в киното” 

- литературна витрина и дискусия 

 

12.00 ч. 

НЧ “Искра-1960 г.” 

кв.Изток 

Новогодишно тържество 

 

20.00 ч. 

Клуб на дейците на 

културата 

Новогодишен бал 

29.12 /събота/  

12.00 ч. Празнуване на Коледа и Нова година - изложба на 
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НЧ “Д. Иванов-1927 г.” 

кв.Калкас, гр. Перник 

традиционни ястия и напитки 

 

30.12. /неделя/  

12.00 ч. 

НЧ “Просвета-1909 г.” 

кв.Църква, гр.Перник 

Новогодишен концерт 

 

31.12. /понеделник/  

22.30 ч. 

пл. “Кракра” 

„Да е мирна и честита Новата 2013 година!” –  празнична 

програма 

23.00 ч. 

открита естрада до НЧ 

“Светлина-1919 г.” 

 с. Студена 

Новогодишно тържество на открито 

 

31.12. -01.01.   

00.30 ч. 

Център за отдих на 

открито 

Кметство „Изток” 

„Да е мирна и честита!” – новогодишна празнична 

програма за жителите на Кметство „Изток” 

 


