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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО - ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

м. юни 2013 година  
 

01.06 -30.06   

09,00  – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

       ИЗЛОЖБИ: 

 „Спомен за герои” – 100 години от Балканската война  

 Археологическа изложба: обект Дрен-Делян на АМ 

“Струма” 

 „От светлопис до фотография” - снимачна техника 

през годините 

 „От Перник до Монреал” -  артефакти от фонда на 

РИМ – Перник, представяни в световни музеи 

01.06. /събота/  

10.00 ч. 

Мемориал на миньорския 

труд 

„Нека да е лято“ – изложба на детски рисунки от класа по 

изобразително изкуство към ОШИ с ръководител Снежана 

Велинова 

10.00  – 14,00 ч. 

по читалища  

Международен ден на детето - читалищни инициативи 

10.00 ч.– 16.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Улица Вълшебна” - интерактивна програма за деца 

10.30 ч. 

Общински младежки дом 

Изложба рисунки на деца от ПДГ при ХІІІ ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” 

 

10.30 ч. 

Пред РМД - Мошино 

„Една усмивка прави чудеса”- детски празник 

11.00 ч 

Общински младежки дом 

„Огнивото” – куклен театър 

 

11.00 ч 

Пред Двореца на културата 

“Приказни вълшебства”- общоградски детски празник по 

повод Международния ден на детето, инициатива на 

Общинския младежки дом 

11,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

„Детско утро” – празничен концерт и откриване на  

изложба на школите по изобразителнo изкуство  

02.06./неделя/  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

„И певци песни за него пеят…“ – видео витрина, посветена 

на Христо Ботев 

11.30 ч. 

Паметник на Христо Ботев  

/пред ПЕМГ «Хр. Ботев»/ 

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта 

на България  - общоградско поклонение,  поднасяне на 

венци и цветя 

12.00 ч. 

местност ”Паметника” 

кв. Калкас 

Традиционен събор, с участието на НЧ “Данчо Иванов-1927 

г.” 
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18.00 ч. 

площада в Г. Драгичево 

с. Драгичево 

Традиционен събор на Горно Драгичево - празнична 

програма на НЧ “Пробуда-1922 г.”  

 

18.00 ч. 

площада  

с.Витановци 

Ден на Ботев и загиналите за освобождението на България 

- тържествено честване, инициатива на НЧ”Отец Паисий-

1928 г.” 

02.06. – 12.06.  

09,00  -18,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

“Магия в глина” - международно работно ателие по 

програма “Грюндвиг” с участници от Словения, Италия, 

Финландия, Латвия, Полша, Малта и Сърбия 

03.06. /понеделник/  

17,30 ч.  

Обединен детски комплекс 

Празник на малките балерини от балетно студио „Вая” 

04.06. /вторник/  

10,00 - 16,00ч. 

Регионален исторически 

музей 

Ателие “Накитите на българката”, съвместна изява с ОУ 

“Св. Иван Рилски” 

11.00 ч. 

НЧ”Елин Пелин-1903 г.” 

Изложба на Школата по изобразително изкуство 

17.00 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров”              

“В услуга на въображението” – гостуваща изложба на Иржи 

Трънка, предоставена от Чешкия културен център 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Концерт на КО „Орфей” с диригент Райчо Христов  

и възпитаници на ОШИ при ОК Дворец на културата 

05.06. /сряда/  

14.00 ч. 

НЧ”Искра-1960 г.” 

Кв.Изток 

Беседа за Христо Ботев 

17,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

Годишен концерт на състави от ОДК  

17,30 ч. 

Клуб на дейците на 

културата 

Изложба на Лиляна Костадинович от гр.Ниш, Сърбия 

19.00 ч 

Общински младежки дом 

„Далавера за леваци” от М. Куни, постановка В. Чушев, 

представление  на младежко театрално студио „Чушките” 

06.06. /четвъртък/  

11.30 ч. 

пред Двореца  

на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17.00 ч. 

Минна дирекция 

“Зоната” – изложба черно-бяла фотография от  Н. Трейман, 

Ц.Бояджиев, Ат.Стаматов, Кр.Умарски, Ал.Николов, 

инициатива на НЧ“Миньор-2005 г.” 

17.30 ч.  

галерия  АРТсалон          

Изложба от фонда на Художествената галерия  
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18.30 ч 

Общински младежки дом 

„Икар – 30 години на сцената” – юбилеен спектакъл, 

посветен на дейността на ръководителя на студиото по 

илюзионно изкуство Александър Луканов-Икар 

07.06./петък/  

14.00 ч. 

НЧ”7-ми септември”  

кв.Димова махала  

Среща със спортисти - ветерани от квартала 

18,00ч.  

Театрален салон “Г.Русев” 

Дворец на културата 

Годишен концерт на балетно студио „Вая” 

 

 

19.00 ч. 

площада 

с. Вискяр 

Св. Вартоломей – традиционен събор, концертна програма, 

съвместна инициатива на Кметството и НЧ”Св.св.Кирил и 

Методий-1933г.” – с.Вискяр 

08. 06./събота/  

10.00 ч. 

открита естрада пред 

НЧ”Чичо Стоян-1927г.” 

с.Дивотино 

ХІХ-ти Национален детски празник “Чичо Стоян”-

Дивотино,2013, съвместна инициатива на Община Перник, 

Кметство и НЧ ”Чичо Стоян-1927 г.”с. Дивотино 

15.00 ч. 

театрален салон „Георги 

Русев” 

 Годишен концерт на детския танцов състав при ФА 

„Граово” по повод 60- годишнината на ансамбъла 

17,00 ч. 

площада 

с. Вискяр 

Традиционен събор, концертна програма 

18.00ч. 

театрален салон „Георги 

Русев” 

Концерт- спектакъл   по повод 60- годишнината на 

ФА”Граово” 

09.06./неделя/  

10.00 ч. 

открита естрада пред 

НЧ”Чичо Стоян-1927г.” 

с.Дивотино 

ХІХ-ти Национален детски празник “Чичо Стоян”-

Дивотино,2013, съвместна инициатива на Община Перник, 

Кметство и НЧ”Чичо Стоян-1927 г.” с. Дивотино 

10.06. /понеделник/  

19,00ч. 

Театрален салон “Г.Русев” 

“Вик за любов” от Жоазин Баласко, реж.Асен Блатечки 

Участват: Асен Блатечки, Койна Русева, Александър 

Александров, Стефан Иванов  

11.06. /вторник/  

11.30 ч. 

пред Двореца  

на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17.30 ч. 

театрален салон”Георги 

Русев” 

110 години от основаването на НЧ”Елин Пелин-1903 г.”- 

тържествен концерт 

17.30 ч. Концерт на школата по китара и цигулка, инициатива на 
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галерия”М.Гогев”  

кв.Изток 

НЧ”Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

19,00ч.  

Театрален салон 

Обединен детски комплекс 

„Боряна” от Йордан Йовков - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

12.06. /сряда/  

 14.00 ч. 

галерия Арт-салон 

„Познай автора“- представяне на творби от фонда на 

Художествена галерия 

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Концерт на възпитаници на ОШИ от класа по пиано 

с преподавател Йоанна Козарева 

19.00ч 

Общински младежки дом 

Годишен концерт на детски танцов ансамбъл „Чудно оро” и 

фолклорна певческа формация 

13.06. /четвъртък/  

11.30 ч. 

пред Двореца  

на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17.30 ч. 

Галерия „Л.Гайдаров” 

Дворец на културата 

Концерт на възпитаници на ОШИ от класа по пиано с 

преподавател  Славена Вражалска при  РМД – Мошино  

 

11.00 ч. 

местността”Дъбо” 

с.Кладница 

12.00 ч. 

манастир”Св.Спас” 

с.Г.Бучино 

12.00 ч. 

местността”Св.Спас” 

кв.Църква 

местността “Св.Петка” 

с.Лесковец 

12.30 ч. 

с.Студена         

16.00 ч. 

местността”Съборището” 

и площада гр.Батановци 

17.00 ч. 

местността”Св.Спас” 

с.Дивотино 

17.00 ч. 

площада  

с.Расник 

Спасовден – традиционен събор 

14.06. /петък/  

10.30 ч. Спасовден – традиционен събор 
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с.Студена          

14.00 ч. 

НЧ”Пробуда-1922 г.” 

с.Драгичево 

160 години от смъртта на Захари Зограф - дискусия 

16.00 ч. 

НЧ”Светлина-1919 г.” 

с.Студена 

160 години от смъртта на Захари Зограф - литературна 

презентация 

16.00 ч. 

входно фоайе 

Дворец на културата 

Годишна изложба на възпитаници на ОШИ в класа по 

рисуване с преподавател Снежана Велинова 

17,00ч.  

Обединен детски комплекс 

Празник на ОУ„Св.Ив.Рилски”, с участието на  балетно 

студио „Вая” 

18.00ч 

пред Общински младежки 

дом 

Училище по танци с Модерен балет „Авангард” 

15.06. /събота/  

16.00 ч. 

НЧ”Отец Паисий-1928 г.” 

с.Витановци 

“Здравей лято” – детски празник 

16.06. /неделя/  

11,00ч.  

Обединен детски комплекс 

„Матине”на хор „Родна песен” 

 

18.06./ вторник/  

11.30 ч. 

пред Двореца  

на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

и солисти от ДВГ”Ванила” в ОШИ при ОК Дворец на 

културата 

18.00ч 

пред Общински младежки 

дом 

Училище по танци „Чудно оро” 

19.06. /сряда/  

18,30 ч. 

галерия “Л.Гайдаров” 

Дворец на културата 

Заключителен концерт на КО”Орфей” с диригент Райчо 

Христов  и солисти 

20.06. /четвъртък/  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ                                     

„60 ескиза без рамки“ – Кирил Манов на 60 години – видео 

витрина 

11.30 ч. 

пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17,00 ч. 

РБ “Св.Минков”                       

60 години от рождението на Кирил Манов –карикатурист,  

директор на КИЦ-Перник- юбилейна литературно –  

художествена изложба 
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17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Годишен концерт на възпитаници на ОШИ при ОК Дворец 

на културата 

 

17.30 ч. 

галерия „Кракра”            

Изложба на преподаватели от Нов Български Университет  

 

21.06. /петък/  

10.00 ч. 

НЧ”Христо Ботев-1961 г.” 

с.Люлин 

Изложба на детски рисунки 

10.00 ч. 

местността”Бреста” 

с.Дивотино 

148 години от рождението на Стоян Михайлов Попов/Чичо 

Стоян/ - поднасяне на цветя пред паметната плоча 

19,00ч.  

Обединен детски комплекс 

„Боряна” от Йордан Йовков - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

21 – 22.06   

20,00 ч. 

Мемориал на миньорския 

труд 

„Самър Джем“ – летен фестивал на съвременната поп музика 

22.06. /събота/  

16.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Концерт на възпитаници на ОШИ от класа по пиано с 

преподавател Виолина Милотинова 

18.00 ч. 

кафе-център  

с.Богданов дол 

Наборна среща на родените през 1963 година, инициатива на 

НЧ”Пробуда-1928 г.” 

23.06. /неделя/  

10.00 ч. – 16,30 ч. 

 църква “Св.Дух” 

 площада 

с.Големо Бучино 

Традиционен събор в памет на загиналите във войните 

бучинци, инициатива на НЧ”Люлински-изгрев-1903 г.”  

24.06./понеделник/  

06.00 ч. 

 с. Драгичево 

07.00 ч. 

с. Витановци 

9,30 ч. 

с.Люлин 

14.00 ч. 

клуб на НЧ”Пробуда-1937 

г.”с.Кладница 

Еньовден –  читалищни инициативи 

10.00 ч. 

Арт-център”Нови 

хоризонти” 

НЧ”Нови хоризонти-

Литературен салон “Еньовден” 
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2009г.” гр.Перник 

10.30 ч. 

местността”Ладовице” 

кв.Изток 

Втори регионален преглед на художествените формации на 

възрастните хора към читалищата и Пенсионерските клубове 

към Общинския съюз на пенсионерите в Пернишка 

област,инициатива на НЧ”Искра-1960 г.” кв.Изток 

25.06. /вторник/  

11.30 ч. 

пред Двореца  

на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17.30 ч. 

галерия”М.Гогев” 

 кв.Изток 

Творческа вечер – закриване на сезона на галерия ”Марин 

Гогев”, инициатива на НЧ”Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

26.06. /сряда/  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

„Конвенция на европейските карнавални градове в България“ 

– видео витрина 

26-30.юни  

9.00 - 20.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата  

Рок турне по проект на ОК Дворец на културата и  

Нов български университет - София 

27.06. – 30.06.  

По отделна програма Фестивал “Китариада” – изяви по проекта “КИТАРИАДА – 

“културна марка” за град Перник” по ОП Регионално 

развитие 2007 - 2013 

29.06./събота/  

08.00 ч. – 19,00 ч. 

Храм „Св.св. Петър и 

Павел”  с. Мещица 

9.00 ч. 

местността”Св.Петър” 

с. Дивотино 

12.00 ч. 

Храм „Св. св. Петър и 

Павел” с. Кралев дол 

14.00 ч.  

площада 

 кв.Църква 

Петровден – традиционен събор  

11.00ч. 

Голям салон 

Общински младежки дом 

Куклен театър 

16.00 ч. 

площада  

с.Витановци 

“Всички светии”  – празник на селото /традиционен събор/ - 

концертна програма 

 
 


