
 

КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. НОЕМВРИ  2019 Г. 

 

I. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

1 ноември 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

 

7 – 30 ноември 

 

НОЕМВРИЙСКИ  МУЗИКАЛНИ  ДНИ / по отделна програма / 

 

ІI. ГАЛЕРИИ         

21 ноември  

17,00 ч.  – Галерия “ Артсалон ” 

„Избрано“-  изложба  графика  от фонда на ХГ  

 

26 ноември 

17,00 ч.  – Галерия “Кракра” 

Изложба живопис на Йоана Николова  

 

29 ноември 

17,00 ч. – изложбена зала, ЦПЛР-ОДК 

 „Зима“ – изложба на картина от фонда на ХГ Перник – вернисаж, 

съвместна изява с Художествена галерия - Перник 

 

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 

• „Разходка из Стария Перник“ 

15 ноември 

16,00 ч. – Регионален исторически музей 

 „Етнология: национална, регионална и локална култура“ – 

представяне на Сборник в чест на Цветана Манова, издателство на БАН 

„Проф. Марин Дринов“, съвместно издание на ИЕФЕМ – БАН и РИМ – 

Перник 

21 ноември 

16,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Годен за терористични акции“ - представяне на книгата на Румен 

Евтимов  по повод  Деня на Западните покрайнини и 100 годишнината от 

подписването на Ньойския договор, с участието на проф. Тодор Петров, 

Военна академия „Г.С.Раковски“, София и историка Милан Миланов, 

Перник 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ: 

„Страници от библиотеката“ /по отделна програма/ 

16 ноември 

СЕМЕЙНА СЪБОТА 

10,00 ч. – Регионален исторически музей 

 „ИНДУСТРИАЛНИЯ ПЕРНИК“ 

 

30 ноември 

СЕМЕЙНА СЪБОТА 

10,30 ч. – Регионален исторически музей 

 „АНДРЕЕВДЕН“ 



ІV. ТЕАТЪР 

13 ноември  

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

„Три високи жени“  от Едуард Олби 

Режисьор: Стефан Спасов 

Участват: Мария Стефанова, Виктория Колева, Радина Боршош, Василена 

Винченцо 

Гостува Народен театър „Иван Вазов“ - София 

 

16 ноември 

18,00 ч. - Театрален салон,  ЦПЛР-ОДК  

 „Последното желание“ – детски мюзикъл, посветен на Нощта на 

театрите. Гостува театрална формация „Таласъмче“ София  

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

20 ноември  

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

„Трима мъже и една Маргарита“ от Лиза Шопова 

Постановка: Лиза Шопова 

Участват: Христо Мутафчиев, Петър Калчев, Асен Мутафчиев, Маргарита 

Хлебарова 

Гостува Сатиричен театър - София 

 

21 ноември  

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

„В открито море“ 

 Режисьор: Росен Пенчев 

С участието на телевизионния водещ Цецо Иванов 

 

25 ноември  

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

„Джакпот“  

Постановка: Андрей Калудов 

Участват: Параскева Джукелова, Гергана Стоянова, Петър Райжеков, 

Пьотр Кшемински, Васил Драганов и др. 

Гостува Театър „Сълза и смях“- София 

             

V. БИБЛИОТЕКИ 

1 ноември 

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

Ден на народните будители – библиотечна витрина  

 



12 ноември  

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

„Краезнание”  

Животрептящата сатира на Милко Матеев-Милмат –(16.11.1944 г.) – 

витрина по повод 75-годишния му юбилей  

 

18 ноември 

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

Ден на християнското семейство (21 ноември) – витрина 

 
 

VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

 6 ноември  

10, 00 ч. – ДГ „Валентина Терешкова” гр.Батановци 

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на 

културата, ръководител Венцислав Андонов 

 

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

Концерт на Тони Димитрова 
 

 

7  ноември 

18,00 ч. – Театрален салон“Георги Русев“ 

Откриване на Ноемврийски музикални дни – Перник,  2019 

„Музикална феерия”  -  концерт- спектакъл на Националния музикален 

театър „Стефан Македонски” - София 
 

 

17  ноември 

11,00 ч. – малък салон, Дворец на културата 

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

културата, диригент Райчо Христов 

 

21  ноември 

14,00  ч. – Театрален салон на ЦПЛР-ОДК 

 „Граовски вечери“ - Музикално-театрален спектакъл 

Организатор: ЦПЛР - ОДК 

 

18,30 ч. – Галерия „Л. Гайдаров”, Дворец на културата 

Концерт на Камерен смесен хор „Иван Топалов” към ОК Дворец на 

културата,  посветен на Деня на християнското семейство, 

диригент Антоанета Георгиева 

 
 

22  ноември 



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

„Рапсодия в синьо” - концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на 

културата с участието на солисти от Русенската опера, гост - диригент 

Росица Бояджиева от класа по дирижиране на Найден Тодоров  

 
 

27  ноември 

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

Образователен концерт за ученици от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” 

в изпълнение на Народния оркестър и солисти от Вокалното студио при 

ОК Дворец на културата, ръководител Венцислав Андонов 
 

 

19,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” - концерт на Народния оркестър 

към  ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов, 

гостува хор „Нови български гласове” с диригент Георги Петков и 

Вокално трио „Евридика” от Нов български университет 
 

 

28  ноември 

12,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Образователен концерт за ученици от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” 

в изпълнение на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 

 

VII. ЧЕСТВАНИЯ,  ЛИТЕРАТУРНИ  ВЕЧЕРИ   И  ГОДИШНИНИ 

               

14  ноември 

17.30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

65 години Обединена школа по изкуствата - Концерт на преподаватели 

и ученици от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на културата  

Организатор: ОК Дворец на културата 

 

25 ноември 

17,00 ч. – салон на читалището, с. Кладница 

140 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ - честване 

Организатор: ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Кладница 
 

16,30 ч. – салон на читалището, с. Рударци 

90 години ОУ „Св.Климент Охридски“ – честване 

Организатор: ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Рударци 
 

 

28 ноември 



18,00 ч. - Театрален салон на ЦПЛР-ОДК 

40 години ДЮФА „Граовче” – честване  

Организатор: ЦПЛР - ОДК 

           

VIII. ШОУ – ПРОГРАМИ 

 

9 – 10 ноември 

10,30 ч. – 16,30 ч. - Театрален салон и репетиционни зали на ЦПЛР-ОДК 

Театрално-танцов семинар „Art I dancing wave“ – гостуват лектори от 

страната и Европа  /класически балет, съвременен танц, театрален тренинг, 

театрална импровизация, африкански танци, танцова импровизация/ 

Организатор: ЦПЛР - ОДК 

 

28 ноември 

19,00 ч. - голям салон, Младежки дом- Перник-център 

„Икар- Шоу” – фокуси, илюзии, манипулации на  студио с ръководител 

Александър Луканов -Икар 

 

IX. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ   

 

                     1 ноември 

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

„На България чеда достойни” – беседа по повод  Ден на народните будители  

Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

               5 ноември  

17,00 ч. – читалищен клуб, НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

„Ден на народните будители” - честване 

Организатор: НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

 

               6 ноември  

11,00 ч.- библиотека, НЧ „Пробуда - 1935 г.” кв. „Бела вода” 

 „Ние врабчетата” - литературно четене по повод  90 години  от 

рождението на Йордан Радичков   

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

 

                      8 ноември  

16,00 ч.- клуб фоайе, кв. „Бела вода” 



„Нарисувай ми песен! Планината да обръща” - фолклорна вечер с 

участието на Цветан Виденов и Теменужка Богданова 

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

 

12 ноември 

10,30 ч. - галерия "Марин Гогев", кв. „Изток” 

Културен семинар "Непознатите" - фотоизложба и лектория съвместно с 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 

Организатори: НЧ "Съзнание - 1922 г." и НЧ "Чичо Стоян - 1927 г."с. 

Дивотино 

 

              18 ноември 

15,00 ч. - Клуб „Миньор“, град Перник 

Изложба „Ръкотворие“ на Венета Младенова и Райна Аспарухова - 

плетива и бродерии 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

                         

 17,00 ч. - Клуб „Миньор“, град Перник 

„Науката и човекът“ – аудиовизуална поредица, епизод 8 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

              19 ноември 

11,30 ч. – НЧ „Искра – 1960 г.”, кв. „Изток” 

„Ден на Християнското семейство” - среща разговор с етнолог 

Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.” 
 

                20 ноември  

14,00 ч. -  читалищен клуб, НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.” 

„Ден на християнското семейство” - честване с ученици  и членове на 

читалището 

Организатор: НЧ „Елин Пелин - 1903 г.” 
 

                     21 ноември  

16,00 ч.- клуб фоайе, кв. „Бела вода” 

Ден на християнската младеж и семейство - честване 

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

               25 ноември 

15,30 ч. - Клуб „Миньор“ 

„Атлас – новото познание за познатите страни“ – съвременен 

дайджест (ежемесечен информационен бюлетин – Англия) 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 



  

28 ноември 

15,30 ч.. - Клуб „Миньор“ 

Проект „Информационна кампания „Здраве“ – гостува лекар 

специалист по заболявания на костната система у човека 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

X. ДРУГИ 

 

18-22  ноември 

13,00 ч. -15,00 ч.- Младежки дом-център и квартал  „Изток”  

„Празниците” – декоративно-приложно изкуство, живопис- детска 

изложба 

 

19  ноември 

10,00 ч. – 17,00 ч. - ЦПЛР-ОДК Перник  

„Висше образование – да успееш в България“ – информационна 

кампания, предназначена за ученици от 11 и 12 кл. с участието на висши 

училища от България 

 

25 ноември – 2 декември 

10,30 ч. – 16,30 ч.- Театрален салон и репетиционни зали на ЦПЛР-ОДК 

 „Ключът към връзката“ – Международен проект за Кинестични методи 

на работа с деца и младежи,с участието на България, Полша, Латвия и 

Гърция.  

 

 

 

 

 

 


