
КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. НОЕМВРИ  2018 Г. 

 

I. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

1 ноември 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

 

3 – 30 ноември 

 

НОЕМВРИЙСКИ  МУЗИКАЛНИ  ДНИ / по отделна програма / 

 

ІI. ГАЛЕРИИ         

    6 ноември 

13,00 ч.  - Общински младежки дом 

Изложба на  ученици от СОРИЧЕ „ д-р Петър Берон” по повод 

откриване на Детска галерия в Общински младежки дом - Перник   

 

8 ноември 

17,00 ч. – галерия „Арт-салон“ 

„Танго“ – изложба на Антония Дочева 

 

9 ноември 

17, 30 ч. -  ЦПЛР-Обединен детски комплекс 

«Да доведем изкуството при децата» - съвместна инициатива с 

художествена галерия - Перник 

«Четири сезона - Есен»  -  изложба - вернисаж  на картини от фонда на 

галерията  

 

15 ноември 

17,30 ч. – галерия „Кракра“  

Гостуват творци от град Казанлък – художникът Иван Гайдаров с 

изложбата „Безпределност” и поетът Румен Денев с книгата „Белият 

гарван” - съвместна инициатива на Художествена галерия и Регионална 

библиотека „Светослав Минков” 

 

21 ноември 



17,00 ч. – галерия „Любен Гайдаров“ 

Изложба живопис на Здравко Стойнев 

 

ІІI. МУЗЕИ 

 

Изложби: 

1 – 30 ноември 

09,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“ 

 „Пришълец от палеогена“  - изложба минерали 

 „Нашите светини“ - 175 години храм „Свети Георги“ , Перник  

 „Погребални практики в нашите земи от праисторията до 

Средновековието“ - съвместна изложба на Национален 

антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН и РИМ-Перник 

 

28 ноември 

16,00 ч. - Регионален исторически музей 

„Стефан Бръчков – създателят първата музейна експозиция в 

Перник“ – изложба, посветена на 130 годишнината от рождението на Ст. 

Бръчков. 

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ / по отделна програма / 

 „26-ти пехотен пернишки полк“ 

„Държавни Мини „Перник“ през Първата световна война“ 

ІV. ТЕАТЪР 

6 ноември 

19,00 ч. – Театрален салон „Георг и Русев“ 

„Оркестър Титаник“ 

Автор: Христо Бойчев 

Режисьор: проф. Румен Рачев 

Участват: Силвия Лулчева, Иван Панев, Кирил Бояджиев, Константин 

Икономов, Николай Брънзалов,  Денислава Николова 

Гостува Драматичен театър - Кюстендил 



                  

9 - 20 ноември 

14,30 ч.- 22,30 ч. / понеделник - петък/ - Театрален салон „Георги Русев“ 

11,00 ч.-22,30 ч. /събота и неделя/ 

Кино в театъра 2D и и 3D прожекции 

 

19 ноември 
19,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“ 

„Оскарите в музиката“  - музикален спектакъл на Филип и приятели 

Участват: Милица Гладнишка, Филип Аврамов и Плевенска филхармония 

               

   27 ноември 

19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

„Операцията“  

Постановка: Борис Панкин 

Участват: Орлин Горанов, Миглена Стоева, Тони Минасян, Мариан Бачев                     

                 

V. БИБЛИОТЕКИ 

1 ноември 

10,00 ч. –17,00 ч.-  Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня 

Ден на народните будители – библиотечна витрина 

 

5 ноември 

10,00 ч. – 17,00 ч.-Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел 

„Краезнание“ 

Чудните истории на Методи Бежански (07.11.1933г.–02.09.2018 г.) – 

пернишки писател, журналист, редактор - витрина 

 

19 ноември 

10,00 ч. – 17,00 ч. - Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня 

Ден на християнското семейство (21 ноември) – витрина 

 

20 ноември 

10,00 ч.–17,00ч.- Регионална библиотека „Светослав Минков”, Детски 

отдел 

Светът в приказки – 105 г. от рождението Асен Босев, български поет и 

преводач, автор на детско-юношеска литература (22.11.1913 – 1997) – 

витрина 

 

29 ноември 

18,00 ч. –ОК Дворец на културата, малък салон 



„Зелените очи на вятъра” - представяне на новата книга на Здравка 

Евтимова, съвместна инициатива на ОК Дворец на културата и Регионална 

библиотека „Светослав Минков”  
 

VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

1 ноември 

11,00 ч. – Обединен детски комплекс 

Ден на народните будители –концертна програма 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

16,00 ч. – галерия „Любен Гайдаров“ 

Концерт на Детски хор „Улыбка” към Центъра за творческо развитие и 

музикално-естетическо образование за деца и юноши „Радость” гр.Москва, 

Русия, диригент Ирина Караванская 

 

3  ноември 

18,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата 

Ноемврийски музикални дни – Перник,  2018 - откриване 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей” с диригент Райчо Христов, 

солист Луис Мариа Суарез– цигулка, Испания,  с любезното съдействие на 

Посолството на Кралство Испания и с участието на хор „Родна песен” към 

ЦПЛР – ОДК гр. Перник, Детска вокално-театрална формация 

„Таласъмче” гр. София, диригент  Димитър Костанцалиев и Детски хор 

„Улыбка” към Центъра за творческо развитие и музикално-естетическо 

образование за деца и юноши „Радость” гр.Москва, Русия, диригент Ирина 

Караванская 
 

5  ноември 

10,30 ч. – ДГ №4 “Чуден свят” 

Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на 

културата, диригент Райчо Христов 
 

6  ноември 

10,30 ч. – ДГ №15 “Райна княгиня” 

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на 

културата с ръководител Венцислав Андонов 
 

16 ноември 

10,30 ч. – ДГ №3 „Пролетен цвят“ 

Образователен концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на 

културата, диригент Трифон Трифонов 

 

20  ноември 

18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 



Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата, 

диригент Трифон Трифонов, солист Николета Станойкова 

 

21  ноември 

18,00 ч. –Дворец на културата, малък салон 

Концерт на Камерен смесен хор „Иван Топалов” по повод Деня на 

християнското семейство, диригент Антоанета Георгиева, на пианото 

Михаил Добрев 

 

22  ноември 

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 
 

26  ноември 

13,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на 

културата с ръководител Венцислав Андонов за ученици от СУРИЧЕ  ”Д-р  

П. Берон” гр.Перник 
 

27  ноември 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на ученици и преподаватели от Обединената школа по изкуства 

към ОК Дворец на културата  
 

28  ноември 

18,00 ч. – Голям салон, Дворец на културата 

Концерт на Калуди Калудов  и  Анна Дитри – Калудов, 

с участието на музиканти от Духовия оркестър и Камерен оркестър 

”Орфей”  към  ОК Дворец на културата – Перник 

 

29  ноември 

10,30 ч. – ДГ №8 “Изворче” 

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на 

културата с ръководител Венцислав Андонов 

 

VII. ЧЕСТВАНИЯ,  ЛИТЕРАТУРНИ  ВЕЧЕРИ   И  ГОДИШНИНИ 

               

15 ноември 

17,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“ 

50 години 12 ОУ „Васил Левски“ 

Организатор:  12 ОУ „Васил Левски“ 

 

18,00 ч. – Клуб на интелигенцията , Арт салон 



 „Чакайки пороя” – честване на 20 години от създаването на Литературно 

студио „Пегас” към ОбМД 

Организатор: Общински младежки дом 

                  

 29 ноември 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

50 години ПГОТ „Свети Иван Рилски“ - честване 

Организатор:  ПГОТ „Свети Иван Рилски“ 

 

 

VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ   

   1 ноември 

       11,00 ч.  - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” с. Витановци 

       Ден на народните будители - беседа 

        Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” с. Витановци 

 

18,00 ч. – НЧ”Христо Ботев 1940 г.” с. Ярджиловци 

„Ден на народните будители” - концертно участие на ВГ ”Колорит”  

Организатор: НЧ „Елин Пелин - 1903 г.” гр. Перник 

 

            8 ноември  

11,00 ч. - храм „Св. Архангел Михаил” с. Люлин 

Литургия и курбан за здраве 

Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1961 г.” и Кметство с. Люлин 

 

13,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” с. Витановци 

 „Есенни празници и обичаи” - кулинарна изложба 

Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” 

 

                    13 ноември 

       13,00 ч. – X - то ОУ „Алеко Константинов” 

      „Прожекция на филм и презентация за вредата от тютюнопушенето по  

       повод  16 ноември  – Световен ден без тютюнопушене 

       Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.” кв. „Изток” 

              

                 20 ноември 

11,30 ч. – XI – то ОУ „Елин Пелин” 

Здравна беседа за гръбначни изкривявания  



Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

17,30 ч. - читалищен клуб при НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

„Ден на Християнското семейство” - традиция и съвременност, среща на 

поколенията 

Организатор: НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.”  

              

             21 ноември 

10,00 ч. - Дневен център за възрастни хора, с. Мещица 

Ден на християнското семейство - честване 

Организатор: НЧ „ П. К. Яворов - 1926 г.” с. Мещица 

 

14,00 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода 

Ден на християнската младеж и семейство - честване 

Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода 

 

               29 ноември 

12,00 ч. - читалищен клуб при НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

„Театър на маса” - с участието на ученици от ОУ „Св. Иван Рилски” 

Организатор:  НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

 

IX. ДРУГИ 

 

6 ноември 

12,00 ч. - голямо фоайе на ЦПЛР-ОДК  

ФОРУМ „Висше образование– Да успееш в България“ - висши учебни 

заведения в България представят презентации на специалности пред 

учениците от пернишките училища 

 

 


