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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

м.  декември 2013 г. 

 

01.12. – 30.12.  

09,00 – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

 “Спомен за герои” – посветена на Балканските 

войни 

 “Пътят: Време без граници” – резултати от 

спасителните археологически разкопки по трасето 

на АМ “Струма” – ЛОТ 1 

 “60 години исторически музей – Перник” 

По училища 

 

Мобилни изложби на РИМ - Перник: 

 « Св. Иван Рилски – покровителят «  

 « Уникални средновековни църкви в 

Пернишко»   

 «Св. св. Кирил и Методий» 

 « Бележити българи от Пернишко»  

 « Атонската светиня» 

01.12. – 15.12.   

По училища  Месец на кандидат-студента, инициатива на РМД - 

Мошино 

02.12./понеделник/  

10.00 ч. 

НЧ ”П.К.Яворов-1926г.” 

С. Мещица 

125 години от рождението на Иван Далчев - беседа 

15.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

Световен ден за борба против СПИН - лекция на д-р 

Тодорова  

03.12./вторник/  

13.15 ч. 

ХІ ОУ “Елин Пелин” 

 

“Да поговорим откровено” – презентация за превенция на 

СПИН, съвместна инициатива с НЧ ”Искра-1960 г.”  

14.00 ч.  

Дневен център  

с. Мещица 

Ден на инвалидите, инициатива на НЧ ”П.К. Яворов-1926 

г.” с. Мещица 

16,00ч. 

галерия “ При Кмета” 

Изложба  “ Фантазия” на  Гергана  Андонова и  “Живот 

от хартия “ на Ивайло Чумпалов от Дневен център  за 

възрастни с увреждания 

17.30 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров” 

Дворец на културата 

Представяне на книгата на Албена Борисова „Безценка, 

която не можеше да умре” с участието на Зорница 

Радионова – пиано, и проф. Йосиф Радионов - цигулка 

04.12./ сряда/  

10.00 ч. Арт-терапия с ученици от ХІІ ОУ”Васил Левски”  
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НЧ ”Елин Пелин-1903 

г.”  

13.05 ч. 

ТПГ “Мария Кюри”  

Видеофилм и дискусия за превенция на СПИН, 

съвместна инициатива с НЧ “Искра-1960 г.”  

17,00 ч. 

Клуб на дейците на 

културата 

Творческа вечер на художника Богомил Благоев 

19.00 ч.  

Театрален салон „Георги 

Русев„ 

 

„Духът на поета” от Стефан Цанев, режисьор Маргарита 

Младенова, сценография и костюми: Даниела Олег 

Ляхова, музика Асен Аврамов, участват: Христо 

Мутафчиев, Валентин Танев, Павлин Петрунов - гостува 

Народен театър „Иван Вазов“ 

05.12. /четвъртък/  

17.00 ч. 

Кооперативен пазар 

Кметство „Изток”  

„Да бъде светлина” - тържествено запалване светлините 

на Коледната  елха 

17.30 ч. 

Общински младежки 

дом 

15 години Литературно студио „Пегас” – тържествен 

спектакъл 

06.12. /петък/  

10,00 ч. 

ОДК 

“Ден на банкера” – празнична програма на 

Професионална гимназия по икономика 

10.00 ч. 

местност “Манастира” 

с. Кладница 

12.00 ч. 

храм ”Св. Николай 

чудотворец” 

с. Расник 

14.00 ч. 

НЧ “П.К.Яворов-1926 г.”  

с. Мещица 

НЧ ”Христо Ботев-1940 

г.” 

с. Ярджиловци 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

НЧ ”Отец Паисий-1927 

г.” 

с. Витановци 

Никулден  - читалищни инициативи 

17.00 ч. 

Пл. „Кракра” 

Запалване светлините на Коледната елха, с участието 

на АНПТ ”Граовска младост” 

18.30 ч. 

Кв. „Тева” 

„Запалване светлините на коледната елха”, с участието на 

АНПТ ”Граовска младост” 

07.12. /събота/  

11.00 - 20.00ч. „Пътешествие в Индия”- уъркшоп, инициатива на КСМП 
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Общински младежки 

дом 

09.12. /понеделник/  

10,30 ч. 

отдел ”Краезнание” 

РБ “ Св. Минков”             

„В Перник през годините” - изложба по повод  70 г. от                      

от рождението на Сабина Алексиева Беляева  /08.12.1943 -                                              

02.05.1993/ 

10.12. /вторник/  

10,00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

“Програмен период 2014 – 2020 -  Възможности за 

финансиране” - информационна среща на читалищата от 

област Перник  

11.30 ч. 

Х ОУ “Алеко 

Константинов” 

“Традициите в българския дом” – среща-разговор с 

етнолога Цветанка Манова, съвместна инициатива с НЧ 

”Искра-1960 г.”  

14.00 - 17.00ч. 

Общински младежки 

дом 

„Протегната ръка”- празник 

10.12. – 20.12.  

По детски градини Пътуваща детска Коледна работилница, инициатива на 

Регионален исторически музей 

11.12. /сряда/  

11.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 

г.” 

“Малък ли съм да променя света?” –  дискусия с ученици 

от ОУ ”Св. Иван Рилски”  

13.00 ч. 

ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

Образователен концерт на Народния оркестър при ОК 

Дворец на културата 

14.00 ч. 

Клуб”Ален мак” 

НЧ”Искра-1960 г.” 

кв.Изток 

“С песен в сърцето” - творческа среща, посветена на 90 

годишнината от рождението на народната певица 

Божурка Тупанкова, съвместна инициатива на НЧ 

”Искра-1960 г.” и Дом на дружбата -  Перник 

18.30 ч 

Общински младежки 

дом 

„Мама и аз” - забавно-състезателно шоу 

12.12. /четвъртък/  

12.00 ч. 

галерия:”Марин Гогев” 

кв. Изток 

“Българското!” – конкурс за сурвачки, инициатива на 

НЧ “Съзнание-1922 г.”  

17.00 ч. 

Художествена галерия 

„Л. Гайдаров”  

“55 години Художествена галерия в Перник” – 

тържествено честване и изложба от колекцията на 

галерията 

19.00 ч.  

Театрален салон „Георги 

Русев „ 

„В защита на пещерния човек” от Роб Бекер, режисьор 

Стоян Алексиев, хореография Маргарита Будинова, в 

ролята на пещерния човек Димитър Бакалов 

13.12. /петък/  

12.00 ч. 

НЧ ”Съзнание-1922 г.” 

“Български светци и празници през декември – Никулден, 

Св.Ана, Бъдни вечер, Рождество Христово” - беседа 
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16.00 ч. 

18,00 ч. 

Общински младежки 

дом 

Танцова фиеста – концерт 

Танцова фиеста – концерт 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на възпитаници на Обединената школа 

по изкуствата от класа на Й. Козарева  и  Н. Станимирова 

17.30 ч. 

галерия “Марин Гогев” 

кв. Изток 

“Коледни приказки за възрастни” - обща художествена 

изложба, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”  

14.12. /събота/  

18.00 ч. 

площада  

с.Мещица 

Запалване светлините на Коледната елха - концертна 

програма на НЧ “П.К.Яворов-1926 г.”  

15.12. /неделя/  

11.00 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Коледен концерт - матине на КО „Орфей” с диригент 

Райчо Христов 

15.00 ч. 

площада  

с. Богданов дол 

Запалване светлините на коледната елха и младежка 

дискотека, инициатива на НЧ “Пробуда-1928 г.” 

16.12. /понеделник/  

11.00 – 12.00 ч. 

галерия „Л.Гайдаров” 

„Коледа”  - детска програма и практическо занимание с 

група „Калинка” от ОДЗ № 8 

13.00 – 15.00 ч. 

галерия „Л.Гайдаров” 

Младежка програма:  „55 г. Художествена галерия в 

Перник” - мултимедийно представяне на картини от 

фонда на ХГ пред ученици от ПМГ и СОУ „Д-р Петър 

Берон” 

15.00 ч. 

салона на кметството 

с. Драгичево 

Изложба на сурвачки, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 

г.” 

 

18.00 и 19.30 ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев „ 

„Дай, бабо, огънче“ - детски спектакъл 

16.12. – 23.12.  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

„Рождественска импресия“ – видео витрина 

09.00 – 17.00 ч. 

Мемориал на 

миньорския труд 

„Дядо Коледа пристига“ – коледна инсталация 

17.12. /вторник/  

12.00 ч. 

Общински младежки 

дом 

“Традиционни български ястия – от Никулден до 

Сирни  Заговезни” – кулинарна изложба конкурс между 

читалищата, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”  

17,00 ч. 

изложбена зала 

“Генезисът на един творец”  - изложба, посветена на 30 

г. преподавателска работа на Татяна Китанова, автори: 
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ОДК Теодор Русланов и Боян Бойков  

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на възпитаници на Обединена школа по 

изкуствата и КО „Орфей”  

18.12. /сряда/  

10,30 ч. 

отдел ”Краезнание”     

РБ “Св. Минков”             

 „В Перник през годините” - витрина по повод  50 г. от                       

рождението на Николай Велинов /1963/ - писател, 

киносценарист 

14.00 ч. 

Клуб на пенсионера  

кв. Изток 

Коледно тържество с участието на коледари от ХІІІ ОУ 

“Св. св. Кирил и Методий” , съвместна инициатива с НЧ 

”Искра-1960 г.” 

17,00 ч. 

театрален салон 

ОДК 

Коледен концерт на съставите на ОДК 

17.00 ч. 

Минна дирекция 

фоайе –ІІ етаж 

“Коледна приказка” – празнична програма на ДВА 

“Агапе” и детска формация от V ОУ “П. Р. Славейков”, 

инициатива на НЧ ”Миньор-2005 г.” 

17.00 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 г” 

90 години от рождението на народната певица Божурка 

Тупанкова  - вечер-портрет 

17.30 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров” 

Дворец на културата 

„Полет към мечтите” – коледен концерт на школата по 

пиано при Районен младежки дом – Мошино 

 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на Духовия оркестър и Детска вокална 

група „Ванила” при Обединената школа по изкуства 

18.30 ч 

Голям салон 

Общински младежки 

дом 

„Заедно на Коледа”-  коледен концерт на художествените 

състави и школи на ОбМД 

 

 

20.00 ч 

Сладкарница 

Общински младежки 

дом 

Коледен празник за участниците в художествените 

състави и школи на ОбМД 

 

19.12./четвъртък/  

13.00 ч. 

НЧ ”Христо Ботев-1961 

г.”  

с. Люлин 

“Честит рожден ден” – тържество на участници в 

Пенсионерския клуб  

 

14.00 ч. 

НЧ ” 7-ми септември-

1961 г.” 

Коледно тържество за жителите на кв.Димова махала 

17.30 ч. 

галерия „Кракра” и „Арт 

салон” 

Обща традиционна Коледна изложба  

17.30 ч.  

РМД - Мошино 

„Танцуващи снежинки” -  открит урок на школата по 

класически балет 
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17.30 ч.  

галерия „М. Гогев” 

кв. Изток 

„Коледни звънчета”- концерт на ДВГ „Хвърчило” 

18.00 ч. 

ресторант “Двореца” 

Дворец на културата 

“Спортист на годината” - церемония по награждаване 

на най-изявените спортисти на Перник, с участието на 

творчески формации на ОбМД 

18.30 ч. 

Галерия “Л. Гайдаров” 

Дворец на културата” 

“Коледни звезди” – концерт на хор Добри Христов, 

инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”  

20.12. /петък/  

10.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

„Коледни надежди“ – изложба-базар на сувенири, 

изработени от младежи от Дневен център за възрастни с 

увреждания 

10.00 ч. 

ЦДГ № 2 

кв.Бела вода   

“Дядо Коледа дойде при нас “, инициатива на НЧ 

“Пробуда-1935 г.”  

10.00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий - 1927 

г.”  

с. Кралев дол 

Детско новогодишно тържество 

10,30 ч. 

читалня 

РБ “Св. Минков” 

 „Коледно настроение”- концерт на деца от детските 

заведения  

11.30 ч. 

НЧ “Елин Пелин-1903 

г.”  

“Традиционни ястия на семейната празнична трапеза” - 

дискусия с ученици от  ОУ “Св. Иван Рилски” 

14.00 – 16.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Моята специална Коледа” – празник за децата от 

Ресурсен център – Перник, съвместна инициатива с ОК 

Дворец на културата 

14.00 ч. 

НЧ “П.К. Яворов-1926 

г.” 

С. Мещица 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

С. Богданов дол 

“Бъдни вечер” – пресъздаване на обичая 

14.00 ч.  

НЧ ”Чичо Стоян-1927 г.” 

С. Дивотино 

Коледно-новогодишно тържество за жителите на селото 

15.00 ч. 

НЧ ”Отец Паисий-1927 

г.” 

с. Витановци 

Игнажден - пресъздаване на обичая 

16,00 ч. 

пл. “Кракра” 

“Коледна баница” – празнична програма, с участието на 

Ансамбъл “Граовче” при ОДК 

16.00 ч. 

Тържествена зала  

Новогодишно тържество за децата на работещите в 

“Мини Открит въгледобив”, инициатива на НЧ ”Миньор-
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Минна дирекция  2005 г.”  

17.00ч.  

РМД - Мошино 

„Карнавал” – коледно парти на школата по художествена 

гимнастика 

17.00 ч.  

НЧ “Елин Пелин-1903 

г.” 

“Коледен благослов” – инициатива на клуб “Надежда” 

17.00 ч. 

НЧ”Светлина-1919 г.” 

С. Студена 

Коледна изложба на студенти-художници 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Общ коледен концерт на възпитаниците на Обединена 

школа по изкуствата 

18.00 ч. 

Общински младежки 

дом 

Коледен концерт на танцови формации “Майсторите на 

танца” при НЧ “Пробуда-1922 г.” с. Драгичево 

18.30 ч. 

Голям салон 

Дворец на културата 

„Коледа в Двореца” – концерт на художествените състави 

при ОК Дворец на културата 

21.12. /събота/  

10,30 ч. 

отдел ”Краезнание” 

РБ “Св. Минков”                

„В Перник през годините”- витрина по повод 105 г. от                            

рождението на Славчо Красински /25.12.1908/- драматург, 

председател на литературното бюро към Пернишкия 

драматичен театър”Б. Дановски” 

11.00 ч 

Голям салон 

Общински младежки 

дом 

„Писмо до Дядо Коледа”-  колидно представление за най-

малките 

11,00 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Матине на хор “ Родна песен”   

10.00 ч. 

НЧ”Искра-1960 г.” 

13.00 ч. 

НЧ”Наука-1967 г.” 

С. Черна гора 

14.00 ч. 

НЧ ”Христо Ботев-1940 

г.” с. Ярджиловци 

Коледно-новогодишни тържества 

13.00 ч. 

кв. Мошино 

14.00 ч. 

пред магазин “Блян” 

15.00ч. 

пред магазин “Т-

Маркет” 

16.00 ч. 

„Коледен благослов” – пътуваща коледна картичка за 

жителите на кметство „Изток” 
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кооперативен пазар кв. 

„Изток” 

14.00 ч. 

РМД - Мошино 

„Хайде на празник” – парти на хип-хоп формация „DA 

clique” 

 

16.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Коледен концерт на възпитаници на Обединена школа по 

изкуствата от класовете на В. Милотинова, А. Тодорова, 

Ю. Манолова, К. Стефанов и Д. Тодоров 

22.12. /неделя/  

11.00 ч. 

НЧ ”Съзнание-1922 г.” 

“Коледни вълшебни приказки” – литературно четене с 

ученици от ХІІІ ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” 

14.00 ч. 

НЧ” Отец Паисий-1927 

г.”  

с. Витановци 

Празник на Женския клуб за обичаи и традиции при 

читалището 

17.00 ч. 

залата на кметството 

с. Расник 

“Рождество Христово”- честване, инициатива на НЧ 

”Димитър Полянов-1927 г.”  

23.12./понеделник/  

10.30 ч. 

НЧ”Христо Ботев-1961 

г.”  

с. Люлин 

12.30 ч. 

НЧ”Светлина-1919 г.”  

с. Студена 

17.30 ч.  

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

Детски коледни тържества 

26.12. /четвъртък/  

 10.00 ч. 

НЧ ”Люлински изгрев-

1903 г.” 

с. Голямо Бучино 

110 години НЧ ”Люлински изгрев-1903 г.” – концертна 

програма 

14.00 ч. 

НЧ ”Христо Ботев-1961 

г.”  

с. Люлин 

НЧ ”Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

16.00 ч. 

НЧ”Просвета-1909 г.” 

кв.Църква 

19.00 ч. 

НЧ ”Васил Левски-1967 

г.”  

Коледа - честване 
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с. Рударци 

27.12./петък/  

14.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

Коледен концерт 

28.12 /събота/  

11.00 ч. 

НЧ “Отец Паисий-1927 

г.” 

с. Витановци 

Детско коледно тържество 

16.00 ч. 

НЧ “Васил Левски-1975 

г.” с. Зидарци 

17.00 ч. 

НЧ”Св.св.Кирил и 

Методий-1933 г.”  

С. Вискяр 

18.00 ч. 

НЧ “Димитър Полянов-

1927 г.”  

с. Расник 

Новогодишно тържество за жителите на селото 

29.12. /неделя/  

14.00 ч. 

НЧ ”Д.Иванов-1927 г.” 

кв. Калкас 

Коледно-новогодишно тържество за жителите на кв. 

Калкас 

18.00 ч. 

НЧ ”Васил Левски-1967 

г.“  

с. Рударци 

Новогодишно тържество за  жителите на селото 

30.12. /понеделник/  

18.00 ч. 

галерия “Марин Гогев” 

кв.Изток 

Бал на художника, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 

г.”  

31.12. /вторник/  

22.30 – 02.30 ч. 

пл. “Кракра” 

„Честита и щастлива 2014 година, перничани”  –  

празнична програма 

23.00 ч.  

открита сцена пред  

НЧ “Светлина-1919 г.”  

с. Студена 

“Да посрещнем Нова година заедно” – празнична 

програма  

31.12. - 01.01.   

00.30 ч. 

Център за отдих на 

открито 

Кметство „Изток” 

„Да е мирна и честита!” – новогодишна празнична 

програма  

 


