КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ОКТОМВРИ 2018 Г.

I.

ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ

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

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

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” 2018 за принос
в областта на здравеопазването, социалната
дейност, образованието, културата, спорта,
медиите и бизнеса
 Концерт на АНПТ „Граовска младост“
„Празнична палитра“ - програма за деца
Мая Горова и Богомил Живков - изложба живопис и
скулптура
„Млади таланти“ – концертна програма
Фолклорен концерт
„150 години храм „Св. Георги“ - изложба
„Хоризонти“ - концерт на Камерен оркестър „Орфей“

19,00 часа
Площад „Кракра“
20,00 часа
Площад „Кракра“
21,00 часа
Площад „Кракра“

Празничен концерт на Павел и Венци Венц
Концерт на Графа
Празнична заря

18 - 20 октомври
Научна конференция „Кракра“: „Залезът на ранносредновековното
българско царство 1018 г. Перник през вековете – история, археология
и култура“ / по отделна програма/
Организатори: Община Перник, Софийски университет „Св.Климент
Охридски“, Исторически факултет,Регионален исторически музей –
Перник, Македонски научен институт
ІI. ГАЛЕРИИ
1 октомври
14.30 ч. – ЦПЛР-ОДК
Рубрика „Генезисът на един творец”
„Диви картини” - изложба живопис на Виолета Асенова
5 октомври
17,00 ч. – Галерия “ Кракра”
Изложба от Арт студио „Рударци’18”
19 октомври
12,30 ч. – Галерия “ Любен Гайдаров ”
Изложба живопис и скулптура - Мая Горова и Богомил Живков
25 октомври
17,00 ч. – Галерия “Кракра”
Авторска изложба на Елена Темелкова
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
 „Погребални практики в нашите земи от праисторията до
средновековието“- изложба на Национален антропологичен музей
към ИЕМПАМ – БАН с участие на експонати от фонда на РИМ –
Перник.
УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ
25-31 октомври ( по отделна програма )
„Будителите“
29 – 31 октомври (по отделна програма)
„Средновековният град и Кракра“
ІV. ТЕАТЪР
1 октомври
14,00 – 22,30 ч. - Театрален салон „Георги Русев“- делнични дни
11,00 ч. – 22,30 ч.- Театрален салон „Георги Русев“- събота и неделя
Кинопрожекции 2 и 3D
2 октомври
14,00 – 22,30 ч. - Театрален салон „Георги Русев“- делнични дни
11,00 ч. – 22,30 ч.- Театрален салон „Георги Русев“- събота и неделя
Кинопрожекции 2 и 3D
3 октомври
14,00 – 22,30 ч. - Театрален салон „Георги Русев“- делнични дни
11,00 ч. – 22,30 ч.- Театрален салон „Георги Русев“- събота и неделя
Кинопрожекции 2 и 3D
17 октомври
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Приятелки мои“ - спектакъл на Теди Москов, вдъхновен от филма на
Марио Моничели „Приятели мои“

Участват: Мая Новоселска, Светлана Янчева, Албена Михова, Христина
Караиванова, Васил Банов, Иван Петрушинов, Никола Мутафов, Владимир
Зомбори
Гостува: Малък градски театър /Зад канала/
25 октомври
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Шеги на любовта“ по Антон П. Чехов
Постановка Йосиф Сърчаджиев
Участват: Ана Вълчанова, Кирил Ефремов, Ивайло Калоянчев, Полин
Лалова, Красимир Куцупаров, Пламен Великов и др.
Гостува: Сатиричен театър „Алеко Константинов“
V. БИБЛИОТЕКИ
11 октомври
10,30 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”
„Всичко първо е красиво” - Първо посещение в библиотеката на
първокласници от ОУ „Св. Ив. Рилски” за запознаване със залите и
правилата в библиотеката – разходка в библиотеката и мултимедийна
презентация
16 октомври
10,00 ч.-17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня
115 г. от обявяването на Св. Иван Рилски за покровител на миньорите
и 115 г. от откриването на първото Минно училище в Перник –
изложба от фонда на библиотеката
18 октомври
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Изкуство”
„Изкуството дава сили и вдъхновява” – „Минен цикъл” – пернишката
следа в творчеството на Златю Бояджиев и колекцията „Златю Бояджиев”
на известния колекционер от Перник Боян Радев – виртуална витрина по
повод 115 г. от рождението на колоса в българското изобразително
изкуство
интернет адрес на библиотеката – www.libpernik.net
24 октомври
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел„Изкуство”

Информационен постер по случай Международния ден на анимацията –
28 октомври.
VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
1 октомври
14,00 ч.- ЦПЛР-ОДК
Музикална програма по повод откриване на учебната година в ЦПЛРОДК
Организатор: ЦПЛР-ОДК
4 октомври
14,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Концерт по случай Деня на възрастните хора
Организатор: НЧ „Елин Пелин-1903“
11 октомври
19,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“
„Бог Рок“ - музикален спектакъл на Филип и приятели
Участват: Филип Аврамов и Калин Вельов; Красимир Спиридонов –
пиано, Венцислав Велев – китара, Севинч Ибрахим – бас китара
15 октомври
18,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“
Концертна програма
Организатор: Съюз на слепите - Перник
16 октомври
18,30 ч. – Галерия “ Любен Гайдаров ”
Концерт на ДВА „Агапе“
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г“
18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
„Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър
към ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов,
солист Васелена Делийска
17 октомври
11,30 ч. – пред Двореца на културата
Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата,

диригент Трифон Трифонов и Мажоретен състав към ЦПЛР – ОДК с
ръководител Йоана Сойка
19 октомври
12,00 ч.-13,00 ч.- Градски парк, сцена на открито
Концертна програма на художествените състави на ЦПЛР-ОДК
Организатор: ЦПЛР-ОДК
VII. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
9 октомври
13,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
115 години ОУ „Св.Иван Рилски“ – концертна програма
Организатор: ОУ „Св.Иван Рилски“
14 октомври
12,00 ч. - НЧ „Васил Левски - 1968 г.”, с. Рударци
50 години НЧ „Васил Левски - 1968 г.“ - празничен концерт
Организатор: НЧ „Васил Левски - 1968 г.“ и Кметство Рударци
23 октомври
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Цвета Бакарска представя книгата „Дворецът” на Иванка Григорова,
музикален поздрав от Народния оркестър към ОК Дворец на културата
Организатор: ОК Дворец на културата
XIII. ШОУ ПРОГРАМИ
5 октомври
19,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“
„Паралел“ - танцов спектакъл
Организатор: Хип-хоп формация DA Cligue
20-24 октомври
Обединен детски комплекс
„Art I Dancing wave”- Артистичен семинар / класически балет,
съвременен танц, джаз танц, акробатика и жонглиране, импровизационен
театър, уличен театър, техника на говора и артистично поведение/, / по
отделна програма/
Организатори: Сдружение „АРТАРЕА” Перник в партньорство с ЦПЛРОДК и община Перник

IX. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
1 октомври
13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
Световен ден на възрастните хора - беседа
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
16,00 ч. - клуб „Миньор”, гр. Перник
„3 в 1“ – забавен 5 O’ clock
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
3 октомври
14,00 ч. – Клуб на пенсионера „Ален мак”
Поздравителен концерт по повод 1 октомври – Световен ден на възрастните
хора
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”кв. Изток
5 октомври
16,00 ч.- НЧ „Просвета - 1909 г.”, гр. Батановци
„Ден на плодородието и хляба” - изложба на земеделска продукция и
кулинарни изделия
Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”, град Батановци
9 октомври
11,30 ч. – XI ОУ „ Елин Пелин”
„Как да бъдем добри участници в пътното движение”- интерактивно
обучение на деца за безопасност на движението по пътищата по повод 13
октомври – Европейски ден за пътна безопасност
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
17,00 ч. – Читалищен клуб
Откриване на творческия сезон на колективите на читалището
Организатор: НЧ ”Елин Пелин-1903”
14 октомври
12,00 ч. - НЧ „Васил Левски - 1968 г.”, с. Рударци
Празничен концерт по повод 50 години от създаването на читалището
Организатор: НЧ „Васил Левски - 1968 г. и Кметство Рударци

12,00 ч. - местността “Св. Петка”
“Петковден” – традиционен събор /изнасяне на колачи/
Организатор: НЧ ”Наука-1967 г.” и Кметство с. Черна гора
12.00 ч. - манастир „Св. Петка”, кв. „Калкас”
Традиционен църковен събор „Света Петка”
Организатор: НЧ „Данчо Иванов - 1927 г.” и Кметство „Калкас”
16 октомври
13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
,, Ден на производителя” – кулинарна изложба по повод Световния ден
на храните
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
16,00 ч. - клуб „Миньор”, гр. Перник
Проект „Кино Европа” - безплатна прожекция на игрален филм
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
17 октомври
14,00 ч. - Клуб на пенсионера „Ален мак”
Здравна беседа за сърдечно съдови заболявания
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
18 октомври
12,00 – Читалищен клуб
„Разказ за моя град“ - с участието на ученици от ОУ,, Свети Иван
Рилски”
Организатор: НЧ ”Елин Пелин-1903”
22 октомври
15,00 ч. - клуб „Миньор”, гр. Перник
Проект „Информационна кампания „Здраве“ – гостува лекар специалист
„Вътрешни болести“
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
26 октомври
12,00 ч.- параклис ”Св. Димитър”, кв. Калкас
„Димитровден“ – традиционен събор
Организатор : Кметство и НЧ „ Данчо Иванов – 1927г.” кв. „Калкас“

31 октомври
14,00 ч. - Клуб на пенсионера „Ален мак”
Урок по родолюбие“– Среща разговор с историк по повод 1 ноември Ден на народните будители
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
X. ДРУГИ
17 октомври
13,30 ч. – крепост „Кракра“
" Моят град история и легенди" - пътуваща лектория с ученици от
основните училища на кв. Изток, съвместна изява с РИМ Перник,
посветена на Деня на гр. Перник
Организатор: Общински младежки дом
18 октомври
14,00 ч.- Спортна площадка – Кметство „Изток”
Турнир по футбол за купата на кмета на Кметство „Изток”, посветен
на Деня на града
Организатор: Общински младежки дом

