ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК

м. октомври 2012 година
01.10./понеделник/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 ч.
НЧ ”Христо Ботев-1961 г.”
с. Люлин
10,00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 – 17.00 ч.
НЧ ”Васил Левски-1968 г.”
с. Рударци
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
НЧ ”П.К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
10.30 ч.
ОДЗ № 4 „Чуден свят”
14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол
НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
16.00 ч.
Дневен център за възрастни
хора
с. Мещица
17.00 ч.
Театрален салон “Г. Русев”
Дворец на културата
17.00 ч.
Общински младежки дом
02.10./вторник/
11.30 ч.
Пред Двореца на културата
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”

„Там, където свършват думите…“ – видео витрина
“142 години от издаването на 1-ви брой на списание
“Читалища” - беседа
Ден на българската поезия – литературна витрина
“Васил Априлов” - литературна витрина

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК
Дворец на културата, съвместна инициатива с НЧ
”Искра”
Световен ден на възрастните хора - честване

Празник с жените от клуб “Родолюбие”- съвместна
инициатива на НЧ “П. К. Яворов-1926 г.” и НЧ “Христо
Ботев-1940 г.” с. Ярджиловци
Световен ден на възрастните хора - концерт на
Ансамбъл за народни песни и танци от гр. Лесковац
-Сърбия, инициатива на НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
„Екстремно лято”- фото изложба
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
„Секс, наркотици и рокендрол” от Ерик Богосян,
режисьор Ивайло Христов, с участието на Асен
Блатечки и музикантите Виктория Керин, Христо
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Намлиев, Темелко Темелков, Светослав Неделчев
03.10./сряда/
10,00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
14.00 ч.
Клуб “Ален мак”
кв. Изток
16.30 ч.
Регионален исторически
музей
04.10./четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
Минна дирекция
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922”
С. Драгичево
17.30 ч.
Галерия “М. Гогев”
Кв. Изток
18.00 ч.
Почивна база
Рударци
04-30.10.
По училища
05.10./петък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 ч.
Военните паметници
10.30 – 17.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
11.00 ч.
ОУ “Отец Паисий”
с. Ярджиловци
17,30 ч.
Галерия “Кракра”
08.10./понеделник/
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”

110 години от рождението на Фани Попова-Мутафова /
1902-1977 г./ - литературна витрина
Концерт с участието на деца от ОДЗ № 4 “Чудун свят”
по повод Световния ден на възрастните хора,
инициатива на НЧ ”Искра-1960 г.”
„Спомен за герои” – изложба по повод 100 години от
Балканската война
Ден на преводачите – литературна витрина, инициатива
на НЧ “Миньор-2005 г.”
Световен ден за защита на животните – дискусия
”Картини от едно пътуване: Жеравна” – изложба,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
Международен Пленер по живопис „Арт студио
Рударци 2012 ” /04 - 13.10.2012/ – официално откриване
“100 години от Балканската война” – уроци по
родолюбие, инициатива на Регионалния исторически
музей
„Венци на храброст и слава“ – видео витрина
“100 години от Балканската война” – ритуално
поднасяне на цветя
“178 години от рождението на Любен Каравелов” –
литературна витрина
Световен ден на учителите – честване, инициатива на
НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
„Беломорска Тракия” – изложба живопис на Димитър
Делийски
„Кланица” от Славомир Мрожек, режисьор Николай
Ламбрев, сценограф Чайка Петрушева, участват:
Веселин Мезеклиев, Михаил Петров, Аделина Петрова,
Савина Бързева, Александър Алексич и Ина Георгиева

09.10./вторник/
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10.00 – 17.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
11.30 ч.
Пред Двореца на културата
18.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата
10.10./сряда/
10.00 – 17.00 ч.
НЧ ”Васил Левски-1968 г.”
С. Рударци
18.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
11.10./четвъртък/
10,00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
17,30 ч.
Галерия АРТсалон
12.10./петък/
10.30 ч.
Галерия “М. Гогев”
Кв. Изток
16.00 ч.
Спортна площадка
ул. „Лом”
кв. „Изток”
17,00 ч.
Галерия “Кракра”
14.10./неделя//
11.00 ч.
Местността “Манастира”
кв. Калкас
12.00 ч.
Местността “Св. Петка”
15.10./понеделник/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ

“Георги Сава Раковски” – литературна витрина
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
„Руска приказка” – клавирен рецитал на Александър
Василенко, пиано
“120 години от рождението на Иво Андрич” –
литературна витрина
Откриване на творческия сезон на любителските
формации при читалището
105 години от рождението на Иван Минков Хаджийски /
1907-1944 г./ - литературна витрина
Изложба на Веселин Ангелов и Кирил Георгиев
Шах турнир, посветен на 90 години от основаването на
НЧ “Съзнание-1922 г.”
“За купата на кмета на кметство „Изток” – традиционен
футболен турнир, посветен на Деня на Перник , с
участието на деца от основните училища на територията
на кметство Изток – финални срещи
Изложба на творби от Пленер по живопис “Арт студио
Рударци 2012”
† Преп. Параскева – Петка Търновска (Петковден)
Петковден – традиционен черковен събор, концертна
програма на НЧ “Д. Иванов-1927”
Петковден – традиционен събор, изнасяне на колачи –
инициатива на НЧ “Наука-1967” с. Черна гора и НЧ
“Солидарност-1930” с. Лесковец
„С Перник в сърцето, завинаги!” - представяне на дейци
на изкуството и културата от Перник, изложба /1521.10.2012 г./
„Здравей, Перник!“ – видео витрина
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10.00 – 17.00 ч.
НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
с. Рударци
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
НЧ “Миньор-2005 г.”
10.30 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
16.10./вторник/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 - 17.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
С. Рударци
НЧ ”Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
11.30 ч.
Пред Двореца на културата
18.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата
18.30 ч
Голям салон
Общински младежки дом
17.10./сряда/
13.00 ч.
кв. Мошино - център
14.00 ч.
Подземен минен музей
14.00 ч.
Клуб “Ален мак”
кв. Изток
17,00 ч.
Обединен детски комплекс
17.30 ч.
Галерия “М. Гогев”
кв. Изток

“Йордан Йовков” – литературна витрина

“Да се преклоним пред Йордан Йовков” – литературно
четене
„Перник в началото на ХХ век“ – видео витрина
“110 години от рождението на Фани Попова-Мутафова”
– литературна витрина

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
Концерт на Камерен оркестър ”Орфей” с диригент
Райчо Христов
„В ляво от асансьора” от Жерар Лозие, постановка В.
Чушев, сценография проф. Е. Попов, спектакъл на
Младежко театрално студио „Чушките”
“Моят град – индустриално и културно наследство”–
пътуваща лектория, инициатива на РИМ, съвместно с
РМД- Мошино и ОП КИЦ
„Моят град – индустриално и културно наследство“ –
мултимедийна презентация
Здравна беседа за остреопорозата, инициатива на НЧ
“Искра-1960 г.”
„Лачени обувки” – концерт на школата по спортни
танци
Обща художествена изложба, посветена на Деня на
Перник, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
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17.30 ч
Пред Общинския младежки
дом
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”

18.10. /четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
12.30 ч.
Галерия “М. Гогев”
Кв. Изток
17,00 ч.
Ритуална зала
Обединен детски комплекс
18.00 ч.
Театрален салон “Георги
Русев”
Дворец на културата
19.10. /петък/
08.00 ч.
Храм „Св. Ив. Рилски”
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10.00 – 15.00 ч.
Пред храм „ Св. Иван
Рилски”
10.00 – 17.00 ч.
Подземен минен музей
Регионален исторически
музей
11.00 ч.
Пл. “св. Иван Рилски” –
пл. “Кракра”
11.10 ч.
пл. “Кракра”
11.20 ч.
Паметника на Св. Иван
Рилски
11.30 ч.

„Цветя за Перник”- празничен концерт, посветен на
Деня на града
Общински драматичен театър „Боян Дановски” –
Перник и Театрална формация „Мелпомена”
представят: „Вражалец” от Ст. Л. Костов, режисьор
Георги Стоилов, участват: Любо Нейков, Светлана
Бонин, Христо Бонин, Димитър Рачков, Десислава
Бакърджиева
„Старият Перник“ – видео витрина
“Перник моят роден град” – мултимедийна презентация
и викторина, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
„Трите прасенца” – представление на ДЮТ
„Мускетарите”
“Честит празник, Перник!” – тържествен концерт по
случай празника на града
ДЕН НА ГРАД ПЕРНИК
† Преп. Йоан Рилски Чудотворец
Света литургия в чест и памет на Св . Иван
Рилски
„Гости побратими“ – видео витрина
„110 години организирано туристическо движение в
Перник”- изложба на открито, инициатива на РИМ
Ден на отворените врати

Дефиле на учениците от ОУ «Св. Иван Рилски» и ПГ
по облекло и туризъм «Св. Иван Рилски»
Ритуал за издигане на националния флаг
Поднасяне на цветя
Ден на града
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Пред Двореца на
културата

12.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата
15.00 ч.
Регионален исторически
музей
16.00 ч
Пред Двореца на
културата
16.30 ч.
Пред Двореца на
културата
18.30 ч.
Пред Двореца на
културата
22.10./понеделник/
10.00 – 17.00 ч.
РБ “ Св. Минков”
23.10./вторник/
09.00 ч. – 15.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

10.30 – 17.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1961 г.”
с. Люлин
24.10./сряда/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”
25.10./четвъртък/
14.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
Кв. Изток

- официално откриване
- връчване на наградите “Перник” 2012 за принос в
областта на здравеопазването, социалната дейност,
образованието, културата, медиите и бизнеса
- концертна програма
Изложба на творби от колекциите на пернишки
колекционери
«По пътя на времето - Археологическо лято 2012»,
изложба
“Арт” № 12 – уличен спектакъл на ДЮТ
„Мускетарите”
Младежка сцена
Празничен концерт

90 години от рождението на Евстати Бурнаски /1922 г./литературна изложба
«Модерната библиотека – нови услуги и инициативи» регионална тематична среща с участието на
библиотекари от читалищните библиотеки в област
Перник и представители на Звеното за управление
на праграма «Глобални библиотеки – България»
“92 години от рождението на Джани Родари “ –
литературна витрина
„Сатурнова тайна“ – видео витрина
„Кланица” от Славомир Мрожек, режисьор Николай
Ламбрев, сценограф Чайка Петрушева, участват:
Веселин Мезеклиев, Михаил Петров, Аделина Петрова,
Савина Бързева, Александър Алексич и Ина Георгиева
“Корени от миналото “ – среща разговор с изселници от
селата Крапец и Попово

6

17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
25-28.10.
По отделна програма
26.10./петък/
10.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
27.10./събота/
11.00 ч
Голям салон
Общински младежки дом
29.10./понеделник/
10,00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев”
30.10./вторник/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
31.10./сряда/
15.30 ч.
Кабинет на кмета
Община Перник
16.30 ч.
Регионален исторически
музей
17.00 ч.
пред читалището
кв. Бела вода
18.30 ч.
Голям салон
Общински младежки дом

„Фолклорни ритми от България” – концерт на Народния
оркестър с ръководител Венцислав Андонов
Фестивал “Китариада” – изяви по проекта
“КИТАРИАДА – “културна марка” за град Перник” по
ОП Регионално развитие 2007 - 2013
† Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден)
“79 години от рождението на Евтим Евтимов” литературна витрина
Куклен театър

“230 години от рождението на Николо Паганини /17821840г./ - литературна витрина
Общински драматичен театър „Боян Дановски” –
Перник и Театрална формация „Мелпомена”
представят: „Големанов” от Ст. Л. Костов, с участието
на Любо Нейков, Елена Петрова, Мария Статулова,
Светлана Бонин, Мирослав Кьосев, Стефан Рядков.
„Автограф за Перник”

“1 ноември - Ден на народните будители” – среща с
кмета и връчване на наградите от Детския литературен
конкурс “Чичо Стоян” и от ученическия конкурс за есе
по повод 250 г. от рождението на Паисий “За
самочувствието на българите като народ”
„Художникът и изкуството” – изложба по повод 85
години от рождението на Атанас Иванчев
Празник на тиквата - съвместна инициатива на НЧ
“Пробуда-1935 г.” кв. Бела вода, НЧ “Просвета-1909 г.”
гр. Батановци и НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.
Ярджиловци
„В ляво от асансьора” от Жерар Лозие, постановка В.
Чушев, сценография проф. Е. Попов, спектакъл на
Младежко театрално студио „Чушките”
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