
КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. ДЕКЕМВРИ 2019 Г. 

 

 

1 – 31 декември 

 

ИЗЛОЖБИ: 

 

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 

• „Разходка из Стария Перник“ 

 

2    декември 

9,00 ч . – 18,00 ч. - Общински младежки дом- център и кв.Мошино  

Коледна изложба - декоративно-приложно изкуство 

Организатор: Общински младежки дом                        

 

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

„ДВАМА, ЧЕТИРИМА, СЕКСима“  - комедия от Щефан Фьогел 

Превод: Владко Мурдаров, Режисура: А.Блатечки / Н.Урумов 

С участието на: Асен Блатечки, Николай Урумов, Добриела Попова и 

Стела Здравкова. 

Гостува Общински театър - Кюстендил 

 

3 декември 

16,30 ч. -  Галерия “Любен Гайдаров”  

„Опит за летене“ - VIII изложба на студенти от НБУ- департамент 

„Изобразително изкуство“ и департамент „Музика“ 

 

3 – 12 декември 

10,30 ч. – 12,30 ч. – ЦПЛР- Обединен детски комплекс 

13,30 ч. – 15,00 ч. 

„Коледно антре“ – изработване на коледни сувенири и картички с 

участието на деца и ученици със СОП в ателието по приложно изкуство  

Организатор: ЦПЛР - ОДК 

 

5 декември 

17,00 ч. - Кметство „Изток”, Кооперативен пазар 



"Да бъде светлина " - Тържествено запалване светлините на Коледната 

елха 

Организатор: Кметство „Изток” и  Общински младежки дом 

 

6 декември 

10,00 ч. -  НЧ „П. К. Яворов - 1926 г.”, с. Мещица 

„Никулден“ - кулинарна изложба 

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

 

9 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 студио към ЦПЛР – Обединен детски 

комплекс  и  актьор - аниматор  от  ОбДТ „Боян Дановски” 

Организатор: Община Перник и ОК Дворец на културата 

 

10 декември 

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

„Предадена през вековете – магията на обредния хляб“ – брошура за 

народното изкуство в питката на Бъдни вечер 

 

11,30 ч. –  читалището 

„Зимните празници на България от Игнажден до Атанасов ден” –  среща –

разговор с етнолог  

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

 

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

Коледен концерт с участието на музиканти от Духовия оркестър и 

Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на културата, 

диригент Орлин Бебенов 

 

11 декември 

10,30 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 

 

17,00 ч.   -  ЦПЛР - ОДК 

Рубрика „ 4 сезона“ : „ Зима“ - изложба живопис от фонда на ХГ Перник  

Организатор:  Художествена галерия и ЦПЛР- ОДК  

 

12 декември  



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

„Любовникът“ - с участието на Деян Донков и Радина Кърджилова 

Гостува Народен театър „Иван Вазов“ 

 

13  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 

 

18,00 ч. – ЦПЛР-Обединен детски комплекс 

Коледен концерт на Балетна школа „ИДА“ 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

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

Коледен концерт 

Организатор: ПМГ „Христо Смирненски“ 

 

14 декември  

11,30 ч. – Театрален салон“Георги Русев“ 

„Книжни сладкодумци“  - образователен театрален спектакъл 

               

15 декември 

11,00 ч. - Руски клуб 

Изложба-базар на коледни сувенири и картички и анимация за деца от 

ДЮТ „Мускетарите“   

Организатор: ЦПЛР – ОДК 

 

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

Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства 

към ОК Дворец на културата с преподавател Невелина Станимирова 

 

16  декември 

10,00 ч. - Общински младежки дом- кв. Мошино 

Коледно тържество за  децата от ДГ „Чуден свят” 

 

18,30 ч. – Малък  салон, Дворец на културата 

Коледен концерт на Духовия оркестър и Камерен смесен хор „Иван 

Топалов” при ОК Дворец на културата 

 

16 - 20 декември 

Регионален исторически музей 

УРОЦИ ПО НАРОДОЛЮБИЕ 

 „Зимна празничност. Коледа и Сурова“ /по отделна програма/ 



17 декември 

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

90 години ОУ „Св.Климент Охридски“ – честване 

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

 

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

”Бъдни вечер” –  тържество 

Организатор: НЧ”Елин Пелин - 1903 г.”  

 

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

Общ Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства 

към ОК Дворец на културата 

 

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

Концерт на Орлин Горанов и Маргарита Хранова   

 

17 - 22 декември 

10,00 ч. – 16,00 ч. - НЧ „П. К. Яворов - 1926 г.”, с. Мещица 

„Коледа при баба” -  представяне на зимни и коледни обичаи  

Организатори: НЧ „П. К. Яворов - 1926 г.” и Туристическа агенция „БГ 

Травел” 

 

18 декември 

14,00 ч. –  Клуб на пенсионера „Ален мак” 

Коледно и Новогодишно тържество 

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

 

15,30 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник 

„Науката и човекът“ – аудиовизуална поредица, епизод 9 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

17,00 ч. – Театрален салон“Георги Русев“ 

Благотворителен Коледен концерт  

Организатор:10 ОУ „А. Константинов“  

 

17,30 ч. -  галерия „Кракра” и галерия „Артсалон“ 

 Традиционна  обща коледна изложба  

 

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, 



гост  изпълнители Валери Цветков и музикална школа „Хармония” 

 

18,00 ч. – ЦПЛР - Обединен детски комплекс 

«Коледна бъркотия»  - Коледен театрално-музикален спектакъл  

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

19,00 ч. - Галерия „Любен Гайдаров”,  

Новогодишен концерт на ДВА „Агапе“  

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

19 декември 

13,20 – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня 

„Да усетим коледния дух в библиотеката“ – детската анимация „Рудолф 

е еленът с червения нос”, картички с коледни пожелания, оформени в 

библиотеката 

 

18,00 ч. – театрален салон „Георги Русев“ 

„Спортист на годината” - церемония по награждаване на десетте най-

добри спортисти на Перник  

Организатор: Община Перник и Общински младежки дом 

 

18,00 ч. - Общински младежки дом-център, голям салон 

 Коледен концерт-  с участието на Балетно студио „Авабел”, Вокална 

група „Синева” и ДЮФА „Чудно оро” 

Организатор: Общински младежки дом 

 

20 декември 

Регионален исторически музей 

МУЗЕЙНА РАБОТИЛНИЦА 

 „С магията на Коледа“ /по график/ 

 

13,30 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора 

„Седянка“ -  с участието наКлуб  на  жената  и  Пенсионерския  клуб   

Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора 

 

16,00 ч.  – ДГ „В. Терешкова” гр.Батановци 

„Бъдни вечер”- представяне на обичая 

Организатори: НЧ “Просвета - 1909 г .- гр.Батановци” и  ДГ „В. 

Терешкова” гр. Батановци 

 

17,00 ч. – Театрален салон“Георги Русев“ 



Концерт на Танцова формация „ Майсторите на танца“ 

 

15,00 ч. – Галерия „Л. Гайдаров”, Дворец на културата 

Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуства 

към ОК Дворец на културата с преподавател Славена Вражалска 

 

21  декември 

10,30 ч. - НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин 

Детско  Коледно  тържество  

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

 

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 

 

11,00 ч.  – ЦПЛР - Обединен детски комплекс 

Коледен концерт на хор «Родна песен» 

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

16,30 ч. – Дворец на културата, Второ фоайе  

Новогодишен концерт на хор „Добри Христов“  

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

22  декември 

11,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата 

Коледно матине на Камерен оркестър „Орфей” към ОК Дворец на 

културата с участието на Софийски камерен хор „Васил Арнаудов” 

 

23 декември  

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

Посрещане на Бъдни вечер 

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

 

15,30 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник 

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

(ежемесечен информационен бюлетин – Англия)                 

Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.” 

 

16,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора 

Детско Коледно  тържество   

Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора 

 



18,30 ч. - НЧ „Люлински изгрев - 1903 г.”, с. Големо Бучино 

Коледен празник за жителите на селото 

Организатор: НЧ „Люлински изгрев - 1903 г.”, с. Големо Бучино 

 

25 декември 

7,00 ч.  - пред  читалището  

„Коледари“ - традиционна  обиколка  на къщите  в  селото  

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

27 декември 

14,00 ч. – читалището 

„Весела Коледа” – Коледно и  Новогодишно тържество 

Организатор: НЧ „7-ми септември - 1961 г.” 

 

18,30 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора  

Коледно - Новогодишно  тържество   

Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора 
  

28 декември 

19, 00 ч.- НЧ „Просвета - 1909г.“ - гр. Батановци 

Коледно - новогодишна вечер – тържество с участието на самодейните 

колективи към читалището 

Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.“- гр.Батановци 

 

31  декември 

22,30 ч. – площад „Кракра” 

 „Честита 2020 година” – Новогодишен концерт   

Организатор: Община Перник  

 

23,30 ч.  - Център за отдих на открито , кв. Изток 

"Да е здрава и честита" – Фолклорен поздрав за жителите на кметство 

"Изток" 

Организатор: Кметство „Изток” и  Общински младежки дом 

 

 

 

 

 

 

 

 


