
КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. ОКТОМВРИ  2019 Г. 

I. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

19 октомври 
ДЕН  НА  ГРАД  ПЕРНИК 

 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА 

 

08,00 часа 

Храм „Св. Иван 

Рилски” 

Света литургия в чест и памет на Св. Иван Рилски 

 

11,00 часа 

Пл. “Св. Иван Рилски“ 

– пл. „Кракра“ 

Празнично дефиле на училищата, носещи името на 

покровителя на Перник св. Иван Рилски 

 

11,10 часа 

Площад “Кракра” 

 

 

 

 

Официално откриване на празника 

 Ритуал за издигане на националния флаг 

 Връчване на годишните награди по повод Деня 

на град Перник 

 Концерт на АНПТ „Граовска младост“  

12,00 часа 

Галерия „Л. Гайдаров“ 

Зонална изложба „Струма“ за художниците от 

Благоевград, Кюстендил и Перник – откриване 

12,30 часа 

Естрада в Градския 

парк 

„Млади таланти“ - програма за деца 

13,30 часа 

Пл. Кракра 

„Празнична палитра“ – младежка програма 

16,00 часа 

Регионален 

исторически музей 

„Разходка из стария Перник“ – документална изложба 

16,30 часа 

Пл. „Кракра“ 

Фолклорен концерт на АНПТ «Граово» 

17,00 часа 

Изложбена зала 

Регионален 

исторически музей 

„Хоризонти“ - концерт на Камерен оркестър „Орфей“ 

18,00 часа 

Площад „Кракра“ 

Празнична програма  

19,00 часа 

Площад „Кракра“ 

Празничен концерт 

21,00 часа Фойерверки 



Площад „Кракра“ 

 

ІI. ГАЛЕРИИ         

1 октомври 

16,15ч. – ЦПЛР-ОДК 

Рубрика „Генезисът на един творец” – представя Валентин Топалов, 

живописни платна и произведения на школата по дърворезба към ЦПЛР-

ОДК Перник. 

 

11 октомври 

17,00 ч.  – ЦПЛР - ОДК 

Изложба от Арт студио „Рударци’2019”  

Организатор:  Художествена галерия 

 

              

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. 

11 октомври  

17,00 ч. – Регионален исторически музей 

„НАШЕ СЕЛО РЕЖАНЦИ“ – представяне на книгата на Димитър 

Асенов, издателство „Шамбала“ ЕООД, София 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

МУЗЕЯТ – ДРУГОТО УЧИЛИЩЕ 

 



1– 31 октомври  ( по отделна програма) 

1. „Средновековният град – началото“ 

2. „Археологически разкопки в Перник“ 

3. „Перник – част от Европа“ 

 

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ 

25 - 31 октомври  (по отделна програма) 

„Будителите“ 

 

ІV. ТЕАТЪР           

    3 октомври  
19,00ч. – Театрален салон“Георги Русев“ 

„Горещо“ от Жозиан Баласко 

реж.Асен Блатечки 

Участват: Асен Блатечки, Калин Врачански, Милена Маркова, Невена 

Бозукова, Стефан Иванов 

 

9 октомври  

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

„Железният светилник“  - Автор: Димитър Талев 

Постановка: Асен Шопов 

Участват: Владислав Виолинов, Гергана Данданова, Явор Бахаров, 

Антоанета Добрева – Нети и др. 

Гостува Театър „Българска армия“ – гр. София   

 

15 октомври  

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

„Дебелянов и ангелите“  от Александър Секулов 

Участват: Ненчо Костов , Добрин Досев , Симеон Алексиев , Алексей 

Кожухаров , Ивайло Христов и др.  

Гостува Драматичен театър – гр.Пловдив 

 

20 октомври  

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

„Спектрум“ - музикален спектакъл  

Организатор:Da Clique 

 

23 октомври  

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

Шоу - спектакъл на първия български комедиант - вентролог Димитър 

Иванов - Капитана 



 

30 октомври  

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

„Чудесна неделя за пикник“ от Тенеси Уилямс 

Постановка – Николай Младенов 

Участват: Албена Михова, Деси Бакърджиева, Яна Бобева, Петя Бойчева 

Гостува Драматичен театър – гр. Ямбол 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

1 октомври  

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

„Изкуство”  

„Уникалните творби на Иван Стоилов- Бункера“ – витрина и 

информационен постер по повод 85 години от рождението на художника 

 

3 октомври  

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

Краезнание 

„Елегантната двузначност на прозата на Янко Станоев“ – витрина по 

повод 75 години от рождението на писателя  

 

9 октомври  

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

„Изкуство”  

„Художникът на топлите зими“ – информационно табло по повод 70 

години от рождението на художника Александър Неговански  

 

14 октомври 

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

„Иконите на Св. Иван Рилски –  почит и вяра към чудотвореца, 

лечителя, небесния пазител на българския народ, закрилник на 

Перник и миньорите“ – мултимедийно представяне на избрани икони на 

светеца по повод канонизирането му и Деня на град Перник 

 

„Нововъведения в Перник, направени за първи път в България“ – 

изложба от фонда на библиотеката по повод 90 години град Перник 

 

15 октомври  

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

„Изкуство”  

„Нежност и финес в творбите на художничката Силвия Топалова“ – 

витрина по повод 75 години от рождението й   



 

VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

1 октомври 

16,00 ч.- ЦПЛР-ОДК 

Празничен спектакъл по повод откриване на учебната година в ЦПЛР-

ОДК 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

15 октомври 

11,00 ч. – пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към  ОК Дворец на културата, 

диригент Трифон Трифонов   

 

17 октомври 

11,00 ч. – пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към  ОК Дворец на културата, 

диригент Трифон Трифонов   

 

VII.  ШОУ – ПРОГРАМИ 

 

14 – 18 октомври 

Централна градска част /ларгото/ 

''ВДЪХНОВИ БЪДЕЩЕТО'' – ученическа инициатива по повод 90 г. от 

обявяването на Перник за град и  19 октомври - Ден на гр. Перник 

 

 Артистична програма на ЦПЛР - ОДК Перник   

 

14 октомври - Понеделник ; 15.30 – 17.00 ч. 

''Балет, музика и танци'' – Балерини в градска среда, живи статуи, 

програма на Балетна школа ''ИДА'' 

 

15 октомври  - Вторник; 15.00 – 17.00 ч.  

''Перник рисува и танцува'' -школа по изобразително изкуство и ДЮФА 

''Граовче'' 

 

16 октомври - Сряда; 14.00 – 17.00 ч.  

''Съвременни игри ритъм и танц'' – Открит урок на школа по 

съвременен танц към ЦПЛР – ОДК Перниик, Анимация с дресиран кон, 

Театрална анимация на ДЮТ '' Мускетарите'' 

 

17 октомври - Четвъртък; 15.00 – 17.00 ч.  

''Музикален следобед с ОМС и Бални и латино танци ''  - Общински 



младежки съвет и Клуб по спортни танци към ЦПЛР – ОДК Перник 

Музика на живо, презентации, запознанства, бални и латино танци 

 

18 октомври - Петък; 14.30 – 17.00 ч. 

'' Открит урок на Театрално танцова студиа Чекмедже'' – Обиграване 

в пространството, контакт с публика, родители и деца. 

 
VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ  

  

              1 октомври 

16,00 ч. - пред Двореца на културата 

Международен ден на възрастните хора - Празничен концерт       

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

 

17,30 ч. - галерия „Марин Гогев”, кв. „Изток” 

„Слово и багра претворени в музика” -  Румяна Пелова - стихове и 

Диана Накова - живопис           

Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”                           

 

                      2 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” 

 

             8 октомври 

17,00 ч. - НЧ”Елин Пелин - 1093 г.” 

Откриване на творческият сезон на НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

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

 

  14 октомври 

12,00 ч.  – Местност "Манастира" 

Традиционен църковен събор"Петковден"  

Организатори: Кметство кв. Калкас и НЧ "Данчо Иванов - 1927 г."  

         

             14 - 18 октомври 

10,00 ч. - НЧ „Пробуда - 1935 г.“, кв. „Бела вода” 

„Обекти, строени от Мини Перник“ – мобилната фотоизложба гостува 

по повод Деня на Перник 



Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

                             15 октомври 

11,30 ч. – X - то ОУ „Алеко Константинов”, кв. „Изток” 

„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.” кв. „Изток” 

 

12,00 ч. - галерия „Марин Гогев”, кв. „Изток” 

Викторина с участието на  ученици от Х - то ОУ „Алеко Константинов”, 

посветена на Деня на град Перник 

Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.” кв. Мошино 

 

             17 октомври 

11,00 ч. - библиотеката на НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

„Пътуване в света на книгите”- читателски екскурзии с ученици от 

втори и трети клас 

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

 

17,30 ч. - галерия „Марин Гогев”, кв. „Изток” 

Изложба, посветена на Деня на град Перник 

Организатор: НЧ „Съзнание - 1922 г.”   кв. Мошино                                           

 

             18 октомври 

14,00 ч. – НЧ „Искра – 1960 г.”кв. „Изток“ 

„Кракра Пернишки” -  среща разговор с историк  по повод Деня на града 19 

октомври 

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

 

             21 октомври 

15,30 ч. - Клуб "Миньор", гр. Перник 

„Световните пари“ – нумизматична изложба от колекцията на Петър 

Александров 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

16,30 ч. -  Клуб „Миньор“, гр. Перник 

„Науката и човекът“ - аудиовизуална поредица,  епизод 7 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 



 

             24 октомври 

10,30 ч .-  клуб на читалището 

 „Ние врабчетата” -  литературно четене по повод 90 г. от рождението на 

Йордан Радичков 

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

 

  26 октомври 

12,00 ч. - параклис "Свети Димитър", кв. „Калкас” 

"Димитровден" - литургия и курбан за здраве  

Организатор: Кметство „ Калкас“ 

 

             28 октомври 
15,30 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник 

„Атлас – новото познание за познатите страни“ – съвременен дайджест 

(ежемесечен информационен бюлетин - Франция) 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

            30 октомври  

11,00 ч.- библиотека на читалището 

„Пейо Яворов “–  литературна витрина 

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

15,00 ч. - Клуб „Миньор”, гр.Перник 

Проект „Информационна кампания „Здраве“  –  гостува специалист -

медик по кожни болести.  

 Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 
 

             31 октомври  

16,00 ч. - площадката пред читалището  

„Празник на тиквата“  – кулинарни тиквени вкусотии, изложба на 

сортове тикви 

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

 

IX. ДРУГИ 
 

9 октомври 

15,30 ч. - Спортна зала "Борис Гюдеров" 

19-ти  Традиционен турнир по волейбол "Борис Гюдеров"/ мъже/ 

 



10 октомври 

10,00 ч. – Спортна зала "Борис Гюдеров" 

19-ти Традиционен турнир по волейбол "Борис Гюдеров"/мъже/ 

 

12 октомври 

10,00 ч. – Спортна зала "Борис Гюдеров" 

4-ти  Международен турнир по борба за Купа "Иво Ангелов" 

 

14 -18 октомври 

Общински младежки дом – Мошино 

Представяне на макетния проект за нов парк в Кметство „Изток”- 
посещения по график, уточнен с училищата в Кметство „Изток” 

Организатор:  Общински младежки дом 

 

18  октомври 

12,00 ч. - Общински младежки дом- Перник 

”10 причини  за гордостта на Перник”- мултимедийна презентация за 

ученици от СУРИЧЕ „Д-р П. Берон” 

 

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 

 

18 – 19 октомври 

8,00 ч. – 18,00 ч . – двора  на V СУ „ П.Р.Славейков“ 

Изложба – базар на декоративни и домашни птици 

Организатор:Сдружение „Птицевъд и зайцевъд“ – Перник 

 

19 октомври 

11,00 ч. - Открита спортна площадка кв. Проучване 

Фестивал на спорта и изкуството - спортен празник за деца и деца с 

увреждания 
 

25 октомври 

10,00 ч. - Спортна зала "Борис Гюдеров 

4- ти Международен турнир по джудо за Купата на Кмета на община 

Перник 

 


