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КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 2022 

 

 

Д Е К Е М В Р И 

 
/01/12/22/четвъртък/  

10:00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Заедно с децата на новото време“ – кръгла маса, 

инициатива на ДГ „Знаме на мира“, ДГ Българче“, ДГ 

„Вела Пеева“ и Регионалната структура на Световната 

организация по предучилищно възпитание ОМЕП 

14:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

„Пепеляшка“ по Шарл Перо, постановка на Младежко 

театрално студио „Мускетарите“ 

19:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

„Мариам“ от Лука Донинели, постановка на Младежко 

театрално студио „Мускетарите“ 

/01/12/22/ – /12/12/22/  

От вторник до събота 

10:00 – 17:30 ч.  

Галерия „Кракра“ 

gallery.pernik.org 

https://www.facebook.com/Gal

eriaPernik/ 

Рисунки и живопис – изложба на Снежана Велинова и 

Румен Тошев  

 

Виртуално представяне на изложбата 

 

/01/12/22/ – /31/12/22/  

08:30 – 17:00 ч. 

Регионален исторически музей  

Изложби: 

 „Епохата на Паисий“ 

 „Уникатите, в уникална среда“ – експозиция 

Праистория VI-II хилядолетие пр.Хр.  

 Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – 
Перник 

 „Пришълец от палеогена“ – сбирка минерали 

 „В нашите земи от праисторията до 

средновековието“ – съвместно с Националния 

антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН 

От вторник до събота 

10:00 – 17:00 ч. 

Галерия „Любен Гайдаров“ 

gallery.pernik.org 

https://www.facebook.com/Gal

eriaPernik/ 

„Голям формат“ – изложба на Бисера Вълева  

 

 

Виртуално представяне на изложбата 

 

/02/12/22/петък/  

10:00 ч. Ден на хората с увреждания, инициатива на НЧ „П. К. 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

     2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1А        

                    Тел. 076 602 933, факс 076 603 890; www.pernik.bg 

           

https://www.facebook.com/GaleriaPernik/
https://www.facebook.com/GaleriaPernik/
https://www.facebook.com/GaleriaPernik/
https://www.facebook.com/GaleriaPernik/
http://www.pernik.bg/
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Дневен център за възрастни 

хора 

с. Мещица 

Яворов-1926“ и Дружеството на хората с увреждания 

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Изкуство“ 

РБ  „Светослав Минков“  

70 години от рождението на Петър Борджошки 

(03.12.1952-2015), художник – витрина  

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“   

90 години от рождението на Асен Арсов (08.12.1932), 

писател 

 

10:30 ч. 

Общински младежки дом   

Baby love – училище за родители, съвместна инициатива 

с „Инвал`92“ ЕООД 

17:30 ч.  

Площад „Кракра“ 

"Да запалим светлините на Коледната елха“ –  

празнична програма  

18:00 ч. 

Галерия ”Любен Гайдаров” 

Дворец на културата 

15 години Дамски вокален ансамбъл ”Агапе” – 

честване  

/03/12/22/събота/ Международен ден на хората с увреждания 

/04/12/22/неделя/  

19:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев” 

Дворец на културата 

10 години Хип-хоп формация Dance Quad – празничен 

концерт спектакъл, съвместна инициатива на Dance 

Quad и Общинския младежки дом 

/05/12/22/понеделник/ Международен ден на доброволеца 

13:30 ч. 

Клуб „Миньор“ 

Празник за членовете на Клуба на доброволеца, 

инициатива на НЧ „Миньор-2005“ 

17:30 ч. 

Пред кооперативния пазар 

Квартал „Изток” 

Запалване светлините на Коледната елха –   

инициатива на Кметство „Изток” и Общинския 

младежки дом 

/05/12/22/ – /09/12/22/  

По предварителна заявка 

Регионален исторически музей 

Уроци по народолюбие: „На Бъдни вечер“ – тематични 

беседи 

/06/12/22/вторник/ Ден на банкера, на търговците, на моряците и 

рибарите и на дарителя 

✝ Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец 

(Никулден) 

10:00 ч. 

Дневен център за възрастни 

хора 

 с. Мещица 

„Никулден“ – инициатива на НЧ „П. К. Яворов-1926“ 

11:00 ч.  
Театрален салон „Георги Русев“ 

Дворец на културата 

Патронен празник на Професионалната гимназия по 

икономика 

 

11:30 ч. 

с. Люлин 

Традиционен курбан, инициатива на кметството и 

читалището 

17:30 – 19:00 ч. 

Изложбена зала 

Обединен детски комплекс 

„Коледни картички“ – изложба на Ани Станимирова, 

вернисаж 

/07/12/22/сряда/  

18:30 ч. 

Галерия "Марин Гогев"   

"КовачКица: Нова начало" – благотворителна 

изложба, инициатива на НЧ „Съзнание-1922“  

19:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

„Далавера за леваци“ – театрална постановка на 

ученици на Васко Чушев 
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/08/12/22/четвъртък/ Празник на българските студенти 

/09/12/22/петък/  

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Изкуство“ 

http://www.libpernik.net 

РБ  „Светослав Минков“ 

80 години от рождението на Стефан Данаилов 
(09.12.1942-27.11.2019), актьор, общественик – 

електронна витрина 

 

12:30 ч. 

Галерия "Марин Гогев" 

„Работилница за сурвачки" – инициатива на НЧ 

„Съзнание-1922“ 

17:30 ч. 
НЧ „Аврора-2013“ 

кв. „Изток“ 

„Среща с прекрасното“ – видео представяне 

творчеството на велики художници и музиката на 

велики композитори: Арам Хачатурян, Казимир 

Малевич и Марк Шагал 

/10/12/22/събота/  

11:00 ч. 

НЧ „Аврора-2013“ 

Работилница „Джуджета на Дядо Коледа”   

/11/12/22/неделя/  

/12/12/22/понеделник/  

19:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

„Благородният испанец“ – гостуваща театрална 

постановка, режисьор Асен Блатечки, участват: 

Станимир Гъмов, Румен Угрински, Невена Бозукова, 

Албена Павлова, Петьо Петков – Шайбата, Стефан 

Рядков /Цветомир Иванов, Мария Илиева, Жанина 

Стоилова 

/12/12/22/ – /16/12/22/  

По предварителна заявка 

Регионален исторически музей 

Музейна работилница: „С магията на Коледа“ 

/13/12/22/вторник/  

10:30 ч. 

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Коледно тържество I на Детска градина „Миньорче“ 

12:00 ч. 

Сладкарница 

Общински младежки дом 

"Традиционни ястия, напитки и реквизит в 

българската кухня" – кулинарен конкурс, инициатива 

на НЧ „Съзнание-1922“  

13:30 ч. 

НЧ „Искра-1960“ 

„Работилница на Дядо Коледа“ – изработване на 

играчки и картички 

/14/12/22/сряда/  

16:00 ч.  

Централно фоайе 

Обединен детски комплекс 

Благотворителен коледен базар на Детска градина № 8 

„Изворче“  

16:30 ч. 

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

60 години Детска градина № 8 „Изворче“ – юбилеен 

концерт и Коледно тържество  

17:30 ч. 

Малък салон  

Дворец на културата 

„Фолклорът: настояще и бъдеще” – Коледен  концерт 

на Народния оркестър, ръководител Венцислав Андонов 

19:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

„Бяла Коледа“ – концерт на Васил Петров 

/15/12/22/четвъртък/  

10:00 ч. 

НЧ „Елин Пелин-1903“ 

,,Плетиво и ръкоделие на една кука“ – авторска 

изложба на Рени Александрова 

17:30 ч. Коледна изложба базар, откриване 

http://www.libpernik.net/
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Галерия „Кракра“ 

Галерия „Арт салон“ 

18:00 ч. 

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Коледен концерт на ДЮФА „Граовче“ 

19:00 ч.  
Театрален салон „Георги Русев“ 

Дворец на културата 

Музикален спектакъл на Исус Ангелов – акордеонист  

 

/15/12/22/ – /31/12/22/  

От понеделник до петък 

09:30-19.00 ч. 

Детска галерия 

Общински младежки дом 

„Зимна приказка” – изложба на детски рисунки, 

съвместна инициатива с класа на Т. Георгиева,  VІІІ ОУ 

„Кракра Пернишки”  

/16/12/22/петък/  

10:00 ч. 

Площад „Кракра“ 

„ОМС топли града“ – инициатива на Общинския 

младежки съвет 

10:30 ч. 

Общински младежки дом   

Baby love – училище за родители, съвместна инициатива 

с „Инвал`92“ ЕООД 

17:30 ч. 

НЧ „Аврора-2013“ 

кв. „Изток“ 

„Среща с прекрасното“ - видео представяне 

творчеството на велики художници и музиката на 

велики композитори: Петр Чайковски, Виктор Васнецов 

и Леон Бакст 

18:00 ч. 

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Коледно тържество II на Детска градина „Миньорче“ 

/16/12/22/ – /31/12/22/  

От вторник до събота 

10:00 – 17:30 ч.  

Галерия „Кракра“ 

От понеделник до петък  

09:30-12:30 ч. 

13:00-17:00 ч. 

Галерия „Арт салон“ 

gallery.pernik.org 

https://www.facebook.com/Gal

eriaPernik/ 

Коледна изложба базар 

 

 

 

 

 

 

Виртуално представяне на изложбата 

 

/17/12/22/събота/  

10:30 ч. 

НЧ „Христо Ботев-1961“ 

с. Люлин 

Детско Коледно тържество  

11:00 ч. 

НЧ „Аврора-2013“ 

„Джуджета на Дядо Коледа” – арт работилница   

12:30 – 13:30 ч.  

Първо фоайе 

Дворец на културата 

Дядо Коледа – развлекателен етюд, фокуси, подаръци и 

снимки, инициатива на Общинския драматичен театър 

„Боян Дановски“ 

16:30, 18:00 и 19:30 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

Дворец на културата 

Концертен маратон на Фолклорната формация 

„Майсторите на танца“ 

/18/12/22/неделя/  

11:00 ч. 

Музикално фоайе 
Коледно матине концерт на Камерен оркестър 

„Орфей”, диригент Райчо Христов 

https://www.facebook.com/GaleriaPernik/
https://www.facebook.com/GaleriaPernik/
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Дворец на културата 

12:00 ч. 

Пенсионерски клуб „Ален мак“ 

Коледно тържество – концерт, инициатива на НЧ 

„Искра-1960“ 

12:30 – 13:30 ч.  

Първо фоайе 

Дворец на културата 

Дядо Коледа – развлекателен етюд, фокуси, подаръци и 

снимки, инициатива на Общинския драматичен театър 

„Боян Дановски“  

16:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 
„Лешникотрошачката“ – спектакъл на  Балетно 

студио „Ида“ при ЦПЛР Обединен детски комплекс 

по повод 65 години балетна школа в Перник. По 

едноименната приказка на Ернс Хофман, музика П. 

Чайковски – хореография и интерпретация Десислава 

Николова, със специалното участие на  Цецо Иванов и 

Катерина Петрова – гост солисти от Софийската опера и 

балет, и Камерен оркестър „Орфей“ при ОК Дворец на 

културата с диригент Райчо Христов 

/19/12/22/понеделник/  
11:30 ч. 

Клуб „Миньор“ 
„Атлас: новото познание за познатите страни“ – 

Испания – съвременен дайджест (ежемесечен 

информационен бюлетин), инициатива на НЧ „Миньор-

2005“ 

12:30 ч. 

Галерия "Марин Гогев"  

Най-красива сурвачка – конкурс, инициатива на НЧ 

„Съзнание-1922“  

18:00 ч. 

Централно фоайе 

Обединен детски комплекс 

Коледен концерт на хор „Родна песен“  

/19/12/22/ – /22/12/22/  
10:00 ч. 

Сдружение „Дай, бабо, огънче!“ 

„Коледа при баба“ – съвместна инициатива с НЧ „П. К. 

Яворов-1926“  

/20/12/22/вторник/ ✝ Св. свщмчк Игнатий Богоносец (Игнажден) 

10:30 ч. 

Регионален исторически музей 

„На елха в музея“ – Коледно матине, възстановка на 

коледно празненство 

11:30 ч. 

Клуб „Миньор“ 

„Дейности за здравословното стареене“ – беседа по 

повод десетилетието на ООН за здравословно стареене 

2021 – 2030 г., инициатива на НЧ „Миньор-2005“ 

14:00 ч. 

НЧ „Чичо Стоян-1927“ 

с. Дивотино 

„Игнажден“ – пресъздаване на обичая 

14:00 – 15:30 ч. 

Ателие по изобразително 

изкуство 

Обединен детски комплекс 

Коледно антре: изработване на тематични сувенири и 

картички – отворени занимания 

17:00 ч. 

НЧ „Елин Пелин-1903“ 

,,Бъдни вечер“ – традиционен празник 

17:30 ч. 

Галерия „Любен Гайдаров” 

Дворец на културата 

Концерт на класа по пиано на Сл. Вражалска, 

съвместна инициатива на ОШИ и Общинския младежки 

дом  

18:00 ч. 

НЧ „Аврора-2013“ 
Коледно-Новогодишен концерт 

18:00 ч. 

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Коледен концерт на Школата по спортни и естрадни 

танци  
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18:00 ч. 

Малък салон  

Дворец на културата 

Коледен концерт на Духовия оркестър, диригент 

Трифон Трифонов      

 

/21/12/22/сряда/  

14:00 ч. 

НЧ „Искра-1960“ 

„Бъдни вечер“ – среща разговор с етнолог         

16:00 ч. 

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Коледно тържество на ПМГ „Христо Смирненски“ 

17:30 ч. 

Галерия "Марин Гогев"   

"Честито Рождество и мирна Нова година" – изложба 

на пернишки художници, инициатива на НЧ „Съзнание-

1922“  

17:00 ч. 

Малък салон  

Дворец на културата   

Коледен концерт на ученици от Обединената школа 

по изкуствата  

18:30 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

Дворец на културата 

Спортист на годината – церемония по награждаване на 

най-добрите пернишки спортисти 

18:30 ч. 

Второ фоайе 

Общински младежки дом 

„Заедно по Коледа” – празничен концерт на ДЮФА 

„Чудно оро” с ръководител Й. Георгиев 

/22/12/22/четвъртък/    
13:00 ч. 

НЧ „Чичо Стоян-1927“ 

с. Дивотино 

Детско Коледно парти с Дядо Коледа и Снежанка, 

програма с подаръци за децата от селото 

14:00 – 15:30 ч. 

Ателие по изобразително 

изкуство 

Обединен детски комплекс 

Коледно антре: изработване на тематични сувенири и 

картички – отворени занимания 

/23/12/22/петък/  

12:00 ч. 

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

Коледен концерт на Х основно училище „Алеко 

Константинов“ 

 

19:00 ч. 

Театрален салон „Георги Русев“ 

Фолклорен концерт на формация „Български ритми“ 

/24/12/22/събота/ ✝ Бъдни вечер 

/25/12/22/неделя/ ✝ Рождество Христово 

07:30 ч. 

с. Люлин 

Коледари – традиционна  обиколка на къщите в селото, 

инициатива на НЧ „Христо Ботев-1961“ 

/26/12/22/понеделник/ ✝ Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник 

/27/12/22/вторник/ ✝ Св. първомъченик и архидякон Стефан 

(Стефановден) 

/28/12/22/сряда/  

/29/12/22/четвъртък/  

/30/12/22/петък/  

17:30 ч. 

Галерия "Марин Гогев"  

"По мошински" – празнична инициатива на НЧ 

„Съзнание-1922“  

/31/12/22/събота/  

 


