ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК

м. октомври 2014 година
01. – 31.10.
09.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически
музей
09.00 – 17.00 ч.
Подземен минен музей
01. – 05.10.
09.00 – 18.00 ч.
Средновековна крепост
“Кракра”
06. – 30.10.
По график в училищата
01.10./сряда/
09.00 – 17.00 ч.
Фестивален център
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926”
с. Мещица
12.00 ч.
НЧ ”Христо Ботев-1940”
с. Ярджиловци
13.00 ч.
НЧ ”Наука-1967”
с. Черна гора
14.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1928”
с. Богданов дол
14.00 ч.
НЧ ”Отец Паисий-1928”
с. Витановци
16.00 ч.
НЧ “Люлински изгрев1903”
с. Големо Бучино
10.00 ч.

Изложби:
- „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ - Перник”
- „Археологическа изложба - непоказвани артефакти от
Средновековна крепост Перник”
Постоянна експозиция
"Ненадминат по сила и ненадминат по храброст – цар
Самуил" - изложба, посветена на 1000-годишнината от
смъртта на българския цар Самуил
"Ненадминат по сила и ненадминат по храброст – цар
Самуил" – пътуваща изложба
“Душа, въплътена в звуци” – видео витрина по повод
Световния ден на музиката
Световен ден на възрастните хора – честване

144 години от излизането на Първи брой на списание
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НЧ “Хр. Ботев-1961 г.”
с. Люлин
11.00 ч.
ОДЗ № 11 „Знаме на мира”
13.00 ч.
Общински младежки дом
15.00 ч.
Обединен детски комплекс
15.30 ч.
Изложбена зала
Обединен детски комплекс
02.10./четвъртък/
17.30ч .
Галерия “Марин Гогев“
03.10./петък/
17.00 ч.
Пред читалището
с. Драгичево
03. - 05.10.
09.00 ч.
Пред читалището
кв. Църква
06.10./понеделник/
11.00 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
с. Ярджиловци
18.00 ч.
Почивна база
Рударци
07.10./вторник/
10.30 ч.
ЦДГ № 6 “Българче”
08.10./сряда/
09.30 ч.
Конферентна зала
Общински младежки дом
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев “

“Читалище” - беседа
Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на
културата с диригент Трифон Трифонов, по повод
Световния ден на музиката - съвместна изява с НЧ
”Искра-1960”
Празник за възрастните хора, инициатива на НЧ “Елин
Пелин-1903”
Откриване на учебната 2014/2015 г. с участието на
състави от ОДК
Изложба, посветена на 30 години творческа дейност на
учителя Петър Николов - Борджошки и неговите
ученици Ради Василев и Марина Николаева
“Картини от едно пътуване… Казанлък“ - изложба на
пернишки художници, инициатива на НЧ “Съзнание1922”
Откриване на новия творчески сезон 2014/2015 г. с
участието на всички любителски формации към НЧ
”Пробуда-1922”
“Бирен фест” - инициатива на НЧ “Просвета-1909”

“Поздравителен адрес” - инициатива на НЧ “Христо
Ботев-1940” по повод Световния ден на учителите
Международен пленер по живопис „Арт студио
Рударци` 2014” – официално откриване
“Как да бъдем добри участници в пътното движение” интерактивно обучение, инициатива на НЧ ”Искра-1960”
“Социалното предприемачество: идеи, възможности,
перспективи” – семинар по програма “Читалищна учебна
година” с участието на читалища от Пернишка област
„Швейк” по Юрий Дачев, постановка Бина
Харалампиева, сценография Петя Стойкова, музика
Мартин Каров, участват: Герасим Георгиев – Геро и
Валентин Танев, гостува театър „Българска армия“

10.10./петък/
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10.00 ч.
НЧ ”7-ми септември-1961”
кв. Димова махала
10.00 ч.
НЧ ”П. К. Яворов-1926”
с. Мещица
14.00 ч.
Спортна площадка
ул. “Лом”
16.00 ч.
площада
гр. Батановци
11.10. / събота/
16.00 ч.
Пред Двореца на културата
14.10. /вторник/
10.00 ч.
По училища
10.00 ч.
Манастир ”Света Петка”
с. Расник
12.00 ч.
Местността “Манастира”
кв. Калкас
храм “Св. Петка”
с. Чуйпетлово
Местността “Св. Петка”
с. Черна гора
18.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
15.10./сряда/
12.00 ч
Галерия “Марин Гогев“
13.00 ч.
Средновековна крепост
„Кракра”
14.00 ч.
НЧ ”Отец Паисий-1928”
с. Витановци
17.30 ч.
Галерия „Кракра”
17.30 ч.

“Спомен за герои”- изложба по повод 112 години от
Балканската война
“Природна и златна” - есенна изложба от дарове на
природата
Футболен турнир за купата на кмета на Кметство „Изток”,
посветен на Деня на град Перник,с участието на
основните училища на Кметство „Изток”- финални срещи
Ден на плодородието - конкурс на хлебни и сладкарски
изделия, инициатива на НЧ ”Просвета-1909”
„Пернишки мегдан” – фолклорен празник, посветен на
Деня на град Перник, инициатива на Общински младежки
дом
† Преп. Параскева – Петка Търновска (Петковден)
“85 години от обявяването на Перник за град” –
празничен ритуал
Петковден – традиционни събори

„Феноменът” - концерт на КО „Орфей” с диригент Райчо
Христов, със специалното участие на Теодосий Спасов
„85 години от обявяването на Перник за град “ – лекция,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922”
„Перник – индустриално и културно наследство” пътуваща лектория с ученици от основните училища в
кметство „Изток”, инициатива на РМД Мошино и РИМ
Международен ден на селските жени - беседа
Изложба от Арт студио „Рударци’2014”
„Мама и аз” - забавно-състезателно шоу
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Общински младежки дом
18.00 ч.
Vipgallery
16.10. /четвъртък/
15.00 ч.
Кабинет на кмета
16.00 ч.
Галерия “При кмета”
16.30 ч.
Клуб на дейците на
културата
17.30 ч.
Галерия Арт салон
17.10./петък/
10.00 ч
НЧ «Съзнание-1922»
11,00 ч.
Обединен детски комплекс
11.30 ч
Галерия “Марин Гогев“
16.30 ч.
Регионален исторически
музей
17.00 ч.
Регионална библиотека «Св.
Минков»
17.30 ч.
Галерия “Марин Гогев“
18.10. /събота/
10.00 ч.
ЦГЧ – Средновековна
крепост «Кракра»
13.00 ч.
Градски парк
19.10. /неделя/
09.00 ч.
Храм „Св. Иван Рилски”
11.00 ч.
Храм “Св. Иван Рилски”
– паметник на св. Иван
Рилски

“Всичко за Перник” – изложба, инициатива на НЧ ”Нови
хоризонти-2009”
Традиционна среща на бившите кметове и председатели
на Общински съвет – Перник, по повод празника Ден на
града
“Нощи в Перник” – фотографска изложба на артисти от
България, Полша и Австрия
Представяне на книгата ”Произход и значение на
селищното име Перник – извори и тълкувания”,
съставители Иван Ерулски и Силвия Нотева
Авторска изложба на скулптора Богомил Живков
«Перник, моят роден град» - мултимедийна презентация
„Палечка” от Андерсен - постановка на ДЮТ
„Мускетарите”
„Перник от древността до днес “ – викторина,
инициатива на НЧ ”Съзнание-1922”
Археологическо лято-2014: Изложба на новоткрити
предмети от местността «Св. Спас» – Перник
„В Перник през годините - литературата и изкуството в
нашия град” - изложба
„Цари мали град“ - изложба от Пленер “Съзнание“,
инициатива на НЧ ”Съзнание-1922”
Световен ден на ходенето – спортна инициатива
“Златна есен край Струма” – празник на възрастните
хора, с участието на фолклорна група от с. Винга,
Румъния
† Преп. Йоан Рилски Чудотворец
ДЕН НА ГРАД ПЕРНИК
Света литургия в чест и памет на Св. Иван Рилски
Празнично дефиле
 Поднасяне цветя на паметника на св. Иван
Рилски
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11.30 ч.
Пред Двореца на
културата

12,30 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
14,00 ч.
Пред Двореца на
културата
16.00 ч.
Пред Двореца на
културата
18.30 ч.
Пред Двореца на
културата
19.30 ч.
Пред Двореца на
културата
09.30 - 19.30 ч.
Пред Регионалния
исторически музей
10.00 – 17.00 ч.
Средновековна крепост
“Кракра”
Подземен минен музей
Регионален исторически
музей
Изложбени галерии
10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 ч.
Минна дирекция –
Средновековна крепост
«Кракра»
20.10./понеделник/
10.30 – 17.00 ч.
Регионална библиотека «Св.
Минков»
21.10./вторник/
13.30 ч.
училищата в

Ден на града - официално откриване на празника
 Ритуал за издигане на националния флаг
 Връчване на наградите “Перник” 2014 за принос
в областта на здравеопазването, социалната
дейност, образованието, културата, медиите и
бизнеса
 «Фолклорна китка» - концертна програма с
участието на АНПТ “Граовска младост”, АНПТ
“Граово”, ДФА “Граовче” и ДФА “Чудно оро”
“Перник в творчеството на пернишките художници” –
изложба от фонда на ХГ
Концерт на фолклорен ансамбъл от гр. Лесковац Сърбия
“Младежка сцена» - с участието на солисти и състави
от Общинския младежки дом и РМД – Мошино
«Хроники за Перник» - празничен концерт-спектакъл
«Поздрав за Перник» - концерт
“Не/Познатият Перник” – изложба на фотоси, по повод
85 години от обявяването на Перник за град
Ден на отворените врати

“Перник – древен и млад” - интерактивна екскурзия

70 години от рождението на Силвия Топалова,
художник - витрина
Клуб “Аз съм българче”: традиционни български
празници – беседа, инициатива на НЧ “Аврора-2013”
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км. “Изток”
17,00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903”
22.10./сряда/
15.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1922”
с. Драгичево
19.00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев «

24.10./петък/
10.00 ч.
НЧ ”П. К. Яворов-1926”
с. Мещица
25.10./събота/
11.00 ч.
Общински младежки дом
26.10./неделя/
14.00 ч.
НЧ “Отец Паисий-1928”
с. Витановци
28.10./вторник/
13.30 ч.
Училищата в
км. «Изток»
29.10./сряда/
09.00 – 17.00 ч.
Фестивален център
17.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1935”
кв. Бела вода
30.10./четвъртък/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
31.10./петък/
10.00 ч
Галерия «Марин Гогев»

Клуб ”Надежда” представя - “С песните на „Граовска
китка”
85 години от рождението на Йордан Радичков - дискусия
„Не всеки крадец е мошеник“ - автор Дарио Фо,
режисьор Андрей Калудов, сценография Стоян Чифлички
– Танани, участват: Ернестина Шинова, Александра
Сърчаджиева, Албена Павлова, Кирил Бояджиев, Явор
Борисов, Божидар Попчев и Веселин Цанев - съвместна
продукция на ОДТ „Боян Дановски“ Перник и
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ София
85 години от рождението на Йордан Радичков
- презентация
Куклен театър

† Св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден)
Димитровден - честване

Клуб “Аз съм българче”: традиционни български
празници” – беседа, инициатива на НЧ ”Аврора-2013”
Видео витрина, посветена на 100 години от смъртта на П.
К. Яворов
Празник на тиквата - изложба на кулинарни вкусотии

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на
Народния оркестър с ръководител Венцислав Андонов
«Делото на Софроний Врачански» - мултимедийна
презентация по повод Деня на народните будители,
инициатива на НЧ «Съзнание-1922»
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11,00 ч.
Обединен детски комплекс
11.00 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
с. Ярджиловци

„Палечка” от Андерсен - постановка на ДЮТ
„Мускетарите
Честване на патронния празник на ОУ ”Отец Паисий”
- концертна програма на НЧ ”Христо Ботев-1940”
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