ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК

Летен отдих
МЕСЕЦ ЮЛИ
01.07. – 31.07.
09.00 – 12.00 ч.
Регионален исторически
музей
01.07. – 31.07.
По отделна програма
01.07. - 31.07.
10.00 ч.
Арт център
НЧ “Нови хоризонти-2009
г.”
10.00 – 12.00 ч.
НЧ ”Светлина-1919 г.”
с. Студена
01.07. - /вторник/
10.00 ч.
Обединен детски комплекс
11.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
01.07.- 03.07.
10,00 ч.
11,30 ч.
Театрален салон “Г. Русев”
02.07./сряда/
18.00 ч.
Пред Общински младежки
дом
02.07. - 31.07.
Всеки работен ден
09.00 – 13.00 ч.
Плувен басейн в Градския
парк
14.00 – 16.00 ч.
Обединен детски комплекс
03.07./четвъртък/
10.00 ч.
НЧ “П.К.Яворов-1926 г.”

„Ваканция в музея“ - интерактивна програма за деца

“Лятна читалня ” - Регионална библиотека “Св.
Минков” гостува на детските градини
Лятна школа по изобразително изкуство

Забавна лятна занималня “Светлина”

„Лято 2014 – ваканция в ОДК”- откриване на
програмата за летен отдих
“Здравей лято! Ваканция в библиотеката” - четене,
рисуване, забавни и образователни игри и забавления за
деца
Литературни четения - актьорите от ОбДТ „Боян
Дановски“ представят сонети, поезия, проза
„Здравей, лято!” – купон с участието на Николета
Станойкова и Танцово студио „Авангард”
„Лято 2014 – ваканция в ОДК”- програма за летен отдих:
- Плуване и спортни дейности на открито
- Интерактивни занимания по интереси
“Моята цветна градина” –- фото изложба, конкурс
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с. Мещица
11.30 ч.
пред Двореца на култура
07.07./понеделник/
16.00 ч.
зала на кметството
с. Драгичево
09.07./сряда/
10.30 ч.
пред Кметство „Изток”
18.00 ч.
Пред Общинския младежки
дом
10.07./четвъртък/
11.30 ч.
пред Двореца на култура
11.07./петък/
14.00 ч.
НЧ ”Христо Ботев-1961 г.”
с. Люлин
12.07./събота/
10.00 ч.
НЧ ”Трудолюбие-1926г”
с. Боснек
15.07. – 31.07.
10.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
16.07./сряда/
10.30 ч.
Пред Общинския младежки
дом
18.30 ч.
пред Хранкомерс
Кметство „Изток
17.07./четвъртък/
11.30 ч.
пред Двореца на култура
18.07./петък/
11,00 ч.
галерия “Кракра”
23.07./сряда/
10.30 ч.
пред Кметство „Изток”
17.30 ч.

„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители
“От скрина на баба и дядо” – представяне на традиционни
носии от деца, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
„Зелен театър”- куклен спектакъл, инициатива на РМД Мошино
„Танцувай и играй до забрава”- детско забавно шоу

„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители
“Ръкоделия” - изложба

Изложба - дърворезба и ръкоделия

Ваканционни занимания с деца

„Шоу на колела”- забавно-състезателно шоу
„Детско парти” – забава на открито, инициатива на РМД
Мошино
„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители
“Познай автора на картината” – забавно познавателно
шоу
„Зелен театър”- куклен спектакъл, инициатива на РМД
Мошино
„На хоро през лятото”- училище по танци
2

Пред Общинския младежки
дом
24.07./четвъртък/
11.30 ч.
пред Двореца на култура
11,00 ч.
пред галерия АРТсалон
27.07./неделя/
10.00 ч.
двора на училището
с. Расник
30.07./сряда/
18.30ч.
пред Хранкомерс
Кметство „Изток
17.30 ч.
Общински младежки дом
31.07./четвъртък/
11.30 ч.
пред Двореца на култура

„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители
“Лято” – детски пленер
Спортен полуден за млади и стари, инициатива на НЧ
“Димитър Полянов-1927 г.”
„Детско парти” – забава на открито, инициатива на РМД
Мошино
„Мама и аз”- забавно-развлекателно шоу
„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители

МЕСЕЦ АВГУСТ
01.08. – 29.08.
По отделна програма
01.08. – 30.08.
09.00 – 17,00 ч.
Регионален исторически
музей
01.08. – 31.08.
09.00 – 12.00 ч.
Регионален исторически
музей
01.08. - 31.08.
10.00 ч.
Арт център
НЧ “Нови хоризонти-2009
г.”
10.00 – 12.00 ч.
НЧ ”Светлина-1919 г.”
с. Студена
01.08. – 31.08.
10.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
01.08./петък/

“Лятна читалня ” - Регионална библиотека “Св.
Минков” гостува на детските градини
Изложби:
- “Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник”
- Творби на деца с увреждания
„Ваканция в музея“ - интерактивна програма за деца

Лятна школа по изобразително изкуство

Забавна лятна занималня “Светлина”

Ваканционни занимания с деца
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17.00 ч.
пред читалището
с.Кралев дол
02.08./събота/
18.00 ч.
21.00 ч.
Открити сцени пред
читалището и РМД
Кв. Мошино
03.08. –/ неделя/
12.00 ч.
местността “При мечката”
Голо бърдо
06.08./сряда/
10.30 ч
Пред Общински младежки
дом
07.08./четвъртък/
10.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с.Драгичево
10.30 ч.
Подземен минен музей
11,00 ч.
пред галерия АРТсалон
11,00 ч.
галерия “Кракра”
10.08. – 23.08.
По отделна програма
с. Рударци
13.08./сряда/
17.30ч
пред Общински младежки
дом
22.08./петък/
10.00 ч.
Мемориал на миньорския
труд
30.08./събота/
20.00 ч.
НЧ “Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол

Паисиево тържество, инициатива на НЧ ”Отец Паисий1927 г.”
Традиционен илинденски събор - празнична концертна
програма на РМД – Мошино и НЧ “Съзнание-1922 г.”

Туристически празник на чешмарите, инициатива на
ТД “Кракра Пернишки” град Перник
„Шоу на колела”- забавно-състезателно шоу

Прожекция на детски филм
„Приказки от долната земя“ – детско утро
“Лято” – детски пленер
“Познай автора на картината” – забавно познавателно
шоу
Младежка експедиция “Кракра”
„На хоро през лятото”- училище по танци

„Нека да е лято“ – пленер за детски рисунки

“Край на лятото!” - младежка дискотека

М. СЕПТЕМВРИ
11.09. – 15.09.
10.00 ч.

Ваканционни занимания с деца
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НЧ ”Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
01.09. – 30.09.
По отделна програма
01.09./понеделник/
10.00 ч.
Пред Двореца на културата

“Лятна читалня ” - Регионална библиотека “Св.
Минков” гостува на детските градини
“Картини на колела” – пърформанс; представяне на
картини от лятната школа по изобразително изкуство,
инициатива на НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”
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