КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ОКТОМВРИ 2017 Г.

I.

ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ

19 октомври
ДЕН НА ГРАД ПЕРНИК
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
08:00 часа
Храм „Св. Иван
Рилски”
10:50 часа
Пл. “Св. Иван
Рилски“ – пл.
„Кракра“
11:00 часа
Площад “Кракра”

12:00 часа
Естрада в Градския
парк
12:30 часа
Галерия „Л.
Гайдаров“
13:00 часа
Площад “Кракра”
15:00 часа
Регионален
исторически музей
16:00 часа
Площад “Кракра”
17:00 часа
Изложбена зала

Света литургия в чест и памет на Св. Иван Рилски
Празнично дефиле на училищата, носещи името на
покровителя на Перник св. Иван Рилски
Официално откриване на празника
 Ритуал за издигане на националния флаг
 Празнично слово на Кмета на община Перник
 Връчване на наградите „Перник” 2017 за принос в
областта на здравеопазването, социалната дейност,
образованието, културата, спорта, медиите и
бизнеса
 Концерт на АНПТ „Граовска младост
Програма за деца
„50 години творчество“ – изложба живопис на Дончо
Захариев
„Арт“ - концерт на млади таланти
26 Пернишки пехотен полк - изложба по повод 100 г. от
Първата световна война, съвместна изява с Дружество
„Традиция“
„Поздрав за Перник“ – концерт на изпълнители и
фолклорни състави от България, Румъния и Украйна
„Хоризонти“ - концерт на Камерен оркестър „Орфей“

Регионален
исторически музей
19:00 -21:00 часа
Площад „Кракра“
22:00 часа
Площад „Кракра“

Празничен концерт
Празнична заря

ІI. ГАЛЕРИИ
1 – 15 октомври
09,00 – 17,00 ч. - Галерия “Любен Гайдаров“
Изложба живопис на Стефан Хаджиниколов – Скопие
5 – 31 октомври
09,00 – 17,00 ч. - Галерия “При Кмета“
„Старият Перник“ - картини от колекцията на ХГ- Перник
10 октомври
17,00 ч. - галерия „Кракра”
Изложба живопис – творби от Арт студио „Рударци’17“
12 октомври
17,00 ч. - галерия „Арт- салон“
„Перник“ - фотографска изложба на Радостин Лазаров
17 октомври
16,00 ч.- Общински младежки, изложбено фоайе
„Настроения”- изложба приложно изкуство на Ателие по керамика при
ОУ „Т. Ненков”
ІІI. МУЗЕИ
Изложби:
1 – 31 октомври
09,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“
 „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали
10 октомври
13,30 ч.
”Моят град- история и легенди”- пътуваща лектория - съвместна
инициатива на ОбМД и РИМ, посветена на Деня на Перник
16 октомври
16,00 ч. – Регионален исторически музей
„Погребални практики в нашите земи от праисторията до
средновековието“- антропологическа изложба на Национален
антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН с участие на експонати от
фонда на РИМ – Перник.
ІV. ТЕАТЪР
12 октомври
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Януари“
Автор: Йордан Радичков
Постановка: Ованес Торосян
Сценография и костюми: Маргарита Данчева
Участват: Марияна Иванова, Анатолий Ставрев, Васил Витанов, Димитър
Петров, Константин Гечев, Крис Атанасов, Мак Маринов, Марио Топалов,
Мартин Петрушев, Ненчо Костов, Пламен Добрев, Христо Стефанов
Гостува театрална работилница Сфумато
16 октомври
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Лъжата“
Автор: Флориан Зелер
Постановка: Борислав Чакринов
Участват: Асен Блатечки, Стефан Иванов, Койна Русева, Милена Маркова
23 октомври
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Умирай лесно“ от Мате Матишич
Режисьор: Богдан Петканин
Участват: Александър Дойнов, Александър Кадиев

31 октомври
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Нашата голяма френска сватба” от Жан Жак Брикер и Морис Ласег
Режисьор: Асен Блатечки
Художник: Антония Попова
Преводач: Добринка Стефанова
Участват: Герасим Георгиев-Геро, Светлана Бонин,
Бойко Кръстанов / Евгени Будинов
Евелин Костова, Христо Бонин
V. БИБЛИОТЕКИ
1 - 31 октомври
11,30 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”
Да срещнем децата с четенето – екскурзоводски обиколки на
второкласниците от ОУ „Св. Иван Рилски” – пътешествие из помещенията
на библиотеката и запознаване с правилата за заемане на книги,
презентация
18 октомври
10,00 - 17,00 ч.– Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Краезнание”
„Спомени за стария Перник” със снимките от албуми и книги за Перник
– изложба от фонда на библиотеката, посветени на Деня на града
20 октомври
10,00 - 17,00 ч.– Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Краезнание”
95 години от рождението на поета Евстати Бурнаски (21.10.1922 –2015 )
– библиотечна витрина
VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
2 октомври
14,00 ч.- ЦПЛР-ОДК Перник
Откриване на учебната година в ЦПЛР-ОДК
Официално откриване на детски кът за игра и забавления, нова занималня
за деца и концертна програма
10 октомври
18,30 ч. – Галерия „Л. Гайдаров”, Дворец на културата
Концерт на Камерен оркестър „Орфей”, диригент Райчо Христов
Организатор: ОК Дворец на културата

16 октомври
11,30 ч. – пред Двореца на културата
Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент
Трифон Трифонов
18 октомври
18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
„Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър при
ОК Дворец на културата, ръководител Венцислав Андонов
31 октомври
17,00 ч. - с. Студена
„С песен в сърцето“ - Концертна програма, посветена на Божурка
Тупанкова
Съвместна изява на кметство Студена, Народно читалище Студена и
РИМ – Перник
VII. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
1 октомври
Международен ден на възрастните хора
11,30 ч. - пред Двореца на културата
Празничен концерт с участието на фолклорен състав от град Куманово,
Македония
Организатор: НЧ „ Елин Пелин– 1903 г.”, с подкрепата на Община
Перник
11 октомври
17,30 ч. – Художествена галерия „Любен Гайдаров”
„Морфология на въртенето” - Литературен кръг „Смисъл” и поетесата
Виолета Христова представят новата книга на Росица Ангелова
13 октомври
14,00 ч.- Спортна площадка – Кметство „Изток”
Турнир по футбол за купата на кмета на Кметство „Изток”, посветен
на Деня на града и 30 години Кметство „Изток”, участват ученици от втори
до четвърти клас на основните училища в Кметство „Изток”.
Организатор: Общински младежки дом
XIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

2 октомври
10,00 ч. - НЧ ”Наука-1967 г.”, с. Черна гора
Световен ден на възрастните хора – честване
3 октомври
17,00 ч. - читалищен клуб, НЧ „ Елин Пелин– 1903 г.”
Откриване на творческия сезон на групите и съставите при читалището
4 октомври
14,00 ч. – Клуб на пенсионера „Ален мак“
Поздравителен концерт за възрастните хора по повод 1 октомври –
Международен ден на възрастните хора.
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
5 октомври
10,00 ч.- НЧ „Просвета-1909г.” и ДГ „В.Терешкова” гр.Батановци
Международен ден на учителя – изработване на картички
Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”, гр. Батановци
7 октомври
10,00 ч. - пред читалището кв. Бела вода
Републиканско състезание по ориентиране – за ветерани
Организатор: Клуб по ориентиране „Кракра Пернишки”, Кметство
и НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
10 октомври
11,30 ч. – X ОУ „Алеко Константинов”
„Как да бъдем добри участници в пътното движение” - интерактивно
обучение на деца за безопасност на движение по пътищата по повод 13
октомври - Европейски ден за пътна безопасност.
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
14 октомври
12,00 ч. - манастир “Св. Петка“, кв. Калкас
Ден на квартала- “Петковден” – традиционен събор
90 г. юбилей на НЧ „ Данчо Иванов – 1927г.”
Организатор: НЧ „ Данчо Иванов – 1927г.” кв. „Калкас“
12,00 ч. - местността “Св. Петка”
“Петковден” – традиционен събор /изнасяне на колачи/
Организатор: НЧ ”Наука-1967 г.” и Кметство с. Черна гора
17 октомври

10,00 ч. - Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Перник
НЧ „ Елин Пелин– 1903 г.” гостува на децата от Центъра за социална
рехабилитация и интеграция – Перник, по повод Деня на града.
Организатор : НЧ „Елин Пелин– 1903 г.”
18 октомври
14,00 ч. – Клуб на пенсионера „Ален мак”
Здравна беседа за остеопорозата по повод 20 октомври - Световен ден за
борба с остеопорозата
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
20 октомври
13,00 ч. – НЧ ”Наука-1967 г.”, с. Черна гора
,,Ден на производителя” – кулинарна изложба
26 октомври
12,00 ч.- параклис ”Св. Димитър”, кв. Калкас
„Димитровден“ – традиционен събор
Организатор : Кметство и НЧ „ Данчо Иванов – 1927г.” кв. „Калкас“
30 октомври
12,30 ч.- НЧ „Просвета-1909г.” гр.Батановци
1 ноември - Ден на будителите - презентация
31 октомври
11,30 ч. – НЧ „Искра – 1960 г.”
Урок по родолюбие“– Среща разговор с историк по повод 1 ноември Ден на народните будители
16,00 ч. - НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
Празник на тиквата –кулинарни тиквени вкусотии, изложба на сортове
тикви и други изкушения
IX. ДРУГИ
13 – 15 октомври
11.30 ч. – Общински комплекс - Рударци
Турнир по шахмат за хора със зрителни увреждания
Организатор: община Перник и СК за интеграция „Кракра“- Спорт за
хора със зрителни увреждания
14 октомври
9.30 ч. – Спортна зала "Борис Гюдеров"

Празник на баскетбола – турнир по баскетбол за 3 – 4 клас
Организатор: община Перник и БК „Миньор – 2015“
20 октомври
9.30 ч. - Зала по борба в Спортен комплекс "Дружба"
Градски турнир по борба за „Купа Иво Ангелов“
Организатор: община Перник и СК по борба „Миньор“, гр. Перник
28 октомври
9.30 ч. – Спортна зала "Борис Гюдеров"
Втори Турнир по джудо за Купата на Кмета на гр. Перник
Организатор: община Перник и СК „Джудо и самбо – Перун“

