КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
4 декември
17,30 ч. - Кметство „Изток”, Кооперативен пазар
"Да бъде светлина " - Тържествено запалване светлините на Коледната
елха
Организатор: Кметство „Изток” и Общински младежки дом
5 декември
17,00 ч. – площад „Кракра”
”Запалване светлините на Коледната елха” - общоградски празник с
участието на Духовия оркестър и АНПТ ”Граовска младост” към ОК
Дворец на културата, Театрално и Балетно студио към ЦПЛР – Обединен
детски комплекс и актьор - аниматор от ОбДТ „Боян Дановски”
Организатор: Община Перник и ОК Дворец на културата
18 декември
12,00 ч. – Общински младежки дом
„Традиционни ястия, напитки и реквизит в българската кухня“ ХIII-ти областен кулинарен конкурс
Организатор: НЧ „Съзнание -1922г.“ съвместно с Общински младежки
дом
20 декември
18,00 ч. – театрален салон „Георги Русев“
„Спортист на годината” - церемония по награждаване на десетте найдобри спортисти на Перник
Организатор: Община Перник и Общински младежки дом
31 декември
22,30 ч. – площад „Кракра”
„Честита 2019 година” – Новогодишен концерт
Организатор: Община Перник
00,30 ч. - Център за отдих на открито , кв. Изток
"Да е мирна и честита" - Новогодишна програма за жителите на кметство
"Изток"
Организатор: Кметство „Изток” и Общински младежки дом

ІІ. ГАЛЕРИИ
5 декември
17,30 ч. - ЦПЛР-ОДК
„Йоана и приятели” – изложба живопис, батика и рисувана коприна,
автори Йоана Николова и младежите от Дневен център Перник
Организатор: ЦПЛР-ОДК
13 декември
17,00 ч. - галерия „Кракра”
Авторска изложба на Елена Темелкова
19 декември
17,00 ч. - Галерия “Любен Гайдаров” ”, Галерия “Арт салон”
Традиционна обща коледна изложба
17– 21 декември
10,30 ч.– 12,00 ч. - изложбена зала в ЦПЛР-ОДК
14,30 ч. – 16,00 ч.
«Коледно антре» - отворени ателиета за деца, изработване на коледни
картички и сувенири
Организатор: ЦПЛР-ОДК
20 декември
9,00 ч. – 10,30 ч. - галерия „ Любен Гайдаров“
15,00 ч. – 16,30 ч.
„Коледа за деца“
„Коледни картинки, картичка за теб“ - отворено ателие за занимания
по рисуване
Ръководител: Снежана Велинова
ІІІ. МУЗЕИ
ИЗЛОЖБИ
1 – 31 декември
9,00 ч.– 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“ - съвместна изложба на Национален
антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН и РИМ - Перник
 „Нашите светини“ - 175 години храм „Свети Георги“, Перник


„Стефан Бръчков – създателят първата музейна експозиция в
Перник“ – изложба, посветена на 130 годишнината от рождението
на Ст. Бръчков
15 декември

10,30 ч. – Регионален исторически музей
СЕМЕЙНА СЪБОТА - „Игнажден – Млада година“
17 – 21 декември
УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ - „Игнажден и Малка Коледа“(по отделна
програма)
17-21 декември
МУЗЕЙНА РАБОТИЛНИЦА
„С коледен дух“ - изработване на суровачки и коледна украса / по
отделна програма/
ІV. ТЕАТЪР
4 декември
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„Жертвата“ от Марио Фрати, реж.Бойко Илиев
Участват: Елена Петрова, Ники Сотиров и Румен Бечев
Гостува Драматичен театър - Смолян
18 – 21 декември
10,00 ч.- 12,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Прожекции на детски анимационен филм
10.00ч. – Посрещане на децата от Дядо Коледа
10.30ч. – Начало на прожекцията
18 декември
19,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“
„Чамкория“ от Милен Русков

Постановка: Явор Гърдев
Участва: Захари Бахаров
Гостува Театър 199
V. БИБЛИОТЕКИ
4 декември
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел Краезнание
Идеите на времето – 75 от рождението на Сабина Алексиева Беляева
(08.12.1943 – 02.05.1993), бълг. критичка – витрина
14 декември
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Отдел Краезнание
55 г. от рождението на Николай Велинов (18.12.1963), писател от
Перник, който печели конкурс за най-добър киносценарий – витрина
20 декември
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Отдел Изкуство
Информационен постер по случай 28 декември – Международен ден на
киното
21 декември
12,00 ч. – ДГ №2 „Родолюбче”
„Коледен благослов” – с участието на ученици от ІІІ Г клас от ОУ „Св.
Иван Рилски” ,които ще представят обичаите и старите български
традиции на Бъдни вечер и Коледа, съвместна изява с РБ „Св. Минков”
VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
4 декември
13,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Образователен концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на
културата с диригент Трифон Трифонов за ученици от СУРИЧЕ „Д-р
Петър Берон”
10 декември
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата с преподавател Йоана Козарева
11 декември
19,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“
Коледен концерт на Природо-математическа гимназия

Организатор: Природо-математическа гимназия - Перник
12 декември
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата с преподавател Невелина Станимирова
18,30 ч. - Дворец на културата, II фоайе
Концерт на ДВА „Агапе“
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник
13 декември
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,
гостува Ансамбъл за народни песни и танци „Граово” към Общински
младежки дом - кв. Мошино с ръководител Александър Нецов
19,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“
Концерт на Глория и Симона Загорова
14 декември
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Коледен концерт на ФТА „Български ритми“ с ръководител Цветан
Боянов при НЧ „Просвета – 1909 г.“ кв.Църква
15 декември
11,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата с преподавател Виолина Милотинова
16 декември
11,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата
Коледно матине на Камерен оркестър „Орфей” към ОК Дворец на
културата, диригент Райчо Христов, гостува Софийски камерен хор „Васил
Арнаудов” с диригент проф. Теодора Павлович
17 декември
18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на Народен оркестър, Духов оркестър и Камерен смесен
хор „Иван Топалов” към ОК Дворец на културата
18 декември

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата с преподавател Славена Вражалска
18,00 ч. - Галерия “Любен Гайдаров”
Концерт на хор „Добри Христов“
Организатори: НЧ „Миньор 2005г.“и Художествена галерия
19 декември
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Общ Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата
18,00 ч. – ЦПЛР – Обединен детски комплекс
Общ Коледен концерт
Организатор: ЦПЛР – ОДК
20 декември
12,00 ч. – Входно фоайе, Дворец на културата
Коледен концерт за ученици в изпълнение на Духов оркестър към ОК
Дворец на културата, диригент Трифон Трифонов
21 декември
12,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата
Коледен концерт за деца в изпълнение на Камерен оркестър „Орфей” към
ОК Дворец на културата, диригент Райчо Христов
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Коледен концерт на Танцова формация „Майсторите на танца“
VII. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
12 декември
18,00 ч. – Обединен детски комплекс
Юбилеен концерт по повод 65 години извънучилищна дейност
Организатор: ЦПЛР – ОДК
17 декември
11,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„ 20 години Дневен център за деца с увреждания“ - честване
Организатор: Дневен център за деца с увреждания
VІІI. ШОУ-ПРОГРАМИ

10 - 14 декември
12,00 ч . -14,00 ч.- Общински младежки дом
„Коледно селфи”
Организатор: Общински младежки дом
17-19 декември
17,00 ч. – 20,00 ч.- Общински младежки дом – Перник , Общински
младежки дом - Мошино
„Да посрещнем Коледа с усмивка” - отворени врати на школите по
изкуства
21 декември
17,00 ч.- Кметство „Изток”, Кооперативен пазар
„Коледен благослов" – Коледен празник за жителите на кметство "Изток"
Организатор: Кметство „Изток” и Общински младежки дом
IX. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
3 декември
15,00 ч. - Клуб „Миньор”
Проект „Информационна кампания „Здраве“ – гостува специалист
по кожни болести
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
17,30 ч. - галерия „Марин Гогев”
Юбилейна изложба по повод 70 годишнината от рождението и 50 години
творческа дейност на Димитър Галчев /Хергал/
Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”, кв. „Мошино”
4 декември
10,30 ч .- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
„Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща“
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
6 декември
11,00 ч. - местност „Св. Никола”, с. Люлин
"Никулден" - Водосвет и курбан
Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.” и църковно настоятелство
14,00 ч. - Клуб на Пенсионера, с. Богданов дол
“Никулден” - изложба на традиционни ястия и питки
Организатор: НЧ „Пробуда - 1928 г.”, с. Богданов дол

7 декември
12,00 ч. - галерия „Марин Гогев“
„Сурвачката” - работилница за сурвачки
Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”, кв. „Мошино”
10-12 декември
10,00 ч.– 17,00 ч. - зала на Кметството, с. Драгичево
„Коледа при баба” - тържество за децата от ДГ „Драгичево” и ОУ „ Св.
Св. Кирил и Методий”
Организатор: НЧ „Пробуда - 1922 г.”, с. Драгичево
11 декември
11,00 ч. - читалищен клуб, НЧ”Елин Пелин - 1903 г.”
„Минало и съвременност” - Зимни празници и обреди на българите- с
участието на ученици от 7-мо ОУ ”Г. С. Раковски”
Организатор: НЧ”Елин Пелин - 1903 г.”
13,00 ч. - спортно училище „Олимпиец”
Зимни празници - среща с етнолог
Организатор: НЧ „Искра - 1960 г.”, кв. „Изток”
12 декември
10,00 ч. - НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”, с. Кралев дол
„Бъдни вечер” - кулинарна изложба
Организатор: НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”
11,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
„Св. Спиридон” - демонстрация на плетени творби
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
13 декември
11,00 ч. - галерия „Марин Гогев“
Изложба –базар на традиционни сурвачки и картички и конкурс за най –
красива сурвачка
Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”, кв. „Мошино”
14 декември
13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
„На чашка сладък чай“ – по повод Световния ден на чая
Организатор : НЧ „Наука - 1967 г.“с. Черна гора

15 декември
18,00 ч. - НЧ „Чичо Стоян - 1927 г.”, с. Дивотино
Коледен концерт
Организатор: НЧ „Чичо Стоян - 1927 г.”, с. Дивотино
17 декември
14,00 ч. - НЧ „Пробуда - 1937 г.”, с. Кладница
„Бъдни вечер” - пресъздаване на обичая с ученици от ОУ „Климент
Охридски”
Организатор: НЧ „Пробуда - 1937 г.” с. Кладница
18 декември
16,00 ч. - Клуб „Миньор”, гр. Перник
Проект „Кино Европа“ – безплатна прожекция на игрален филм
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник
18,00 ч. - VIP Gallery НЧ „Нови хоризонти – 2009 г.“
„Рождество Христово” - сборна изложба - живопис
Организатор: НЧ „Нови хоризонти - 2009 г.”
19 декември
17,30 ч. - галерия „Марин Гогев“
„ На хоро преди Коледа “ - с участието на Танцова формация „По
мошински“ и Фолклорна формация „Байрактаре” при НЧ “Съзнание 1922 г.“
Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”
20 декември
10,30 ч. - НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
Игнажден – пресъздаване на обичая с децата от ДГ № 2 „Родолюбче”
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
14,00 ч. - НЧ „Чичо Стоян - 1927 г.”, с. Дивотино
„Игнажден” - пресъздаване на обичая
Организатор: НЧ „Чичо Стоян - 1927 г.”, с. Дивотино
17,00 ч. - читалищен клуб, НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.”
„Бъдни вечер” – традиционна среща с членове
самодейци

на читалището и

Организатор: НЧ „Елин Пелин - 1903 г.”
17,30 ч. - галерия „Марин Гогев“
„Честито Рождество!” - Коледна изложба на пернишки художници
Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”, кв. „Мошино”
21 декември
10,00 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
„ Дядо Коледа дойде при нас” – Коледно тържество за децата
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
12,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
„Седянка“ - с участието на Клуб на жената и Пенсионерския клуб
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
16,00 ч. - площада пред Кметството, с. Богданов дол
„Добре дошъл Дядо Коледа” - тържество за децата и гостите на селото
Организатор: НЧ „Пробуда - 1928 г.”, с. Богданов дол
22 декември
10,30 ч. - НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”, с. Кралев дол
Коледно тържество - детско парти
Организатор: НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.”, с. Кралев дол
11,30 ч. - салона на НЧ „Люлински изгрев - 1903 г.”, с. Големо Бучино
Коледен празник
Организатор: НЧ „Люлински изгрев - 1903 г.”, с. Големо Бучино
23 декември
14,00 ч. - Клуб на Пенсионера, с. Богданов дол
„Бъдни вечер” – пресъздаване на обичая
Организатор: НЧ „Пробуда - 1928 г.”, с. Богданов дол
24 декември
11,00 ч. - НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
Детско Коледно парти
Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.” с. Люлин
25 декември
7,00 ч. – с. Люлин

Коледарската група ще навести стопаните на домовете в селото
Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
11,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
Детско коледно тържество
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
20,00 ч. - площада пред НЧ „Васил Левски - 1968 г.”, с. Рударци
Коледна празнична програма и Коледна изложба
Организатор: НЧ „Васил Левски - 1968 г.” и Кметство с. Рударци
27 декември
10,00 ч. - Дневен център за възрастни хора, с. Мещица
Коледно - новогодишно тържество
Организатор: НЧ „ П.К. Яворов - 1926 г.”, с. Мещица
14,00 ч. - Пенсионерски клуб „Ален мак”, кв. „Изток”
Новогодишно тържество
Организатор: НЧ „Искра - 1960 г.”, кв. „Изток”
14,00 ч. – НЧ „7 - ми септември - 1961 г.”
„Весела Коледа” – Коледно - новогодишно тържество
Организатор: НЧ „7-ми септември - 1961 г.”, кв. „Димова махала”
28 декември
13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
Коледно тържество за децата
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
18,00 ч. - галерия „Марин Гогев“
Бал на художника
Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”, кв. „Мошино”
29 декември
17,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
Коледно - новогодишно тържество за жителите на селото
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора

