
 1 

КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. ЮНИ 2016 Г. 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

    1 юни 

Ден на детето 

10,00 ч.-15,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Улица Вълшебна“ - занимания за деца 

 

10,00 ч. – пред Обединен детски комплекс 

„ Детство мое” – конкурс за рисунки на асфалт 

 

10,30 ч. – Районен младежки дом - Мошино 

"Една усмивка прави чудеса"- детски празник 

 

10,30  ч. – ОДЗ "Валентина Терешкова”  -гр. Батановци   

Празничен концерт  

 

11,00 ч. - пред  Двореца на културата 

- Празничен концерт – с участието на Танцова школа „Sitara dance”, 

Регионална танцова организация  „Екстрийм шоу”, Илюзионно 

студио „Икар”, Модерен  балет „Ди денс”, Хип-хоп група “Switch” и 

Детско-юношески  танцов ансамбъл и певческа формация „Чудно 

оро”        
- Аниматор -  рисуване на лица и моделиране на балони       
- Мото клуб „Черният легион” -  подаряване на балони и сладолед 

- Награждаване на участници в конкурса „ Детство мое” – рисунки 

на асфалт 

- Томбола с награди 

Организатор: Община Перник и  Общински младежки дом  

 

12,30 ч. - Естрада, Градски парк 

"Златна българска приказка" - театрална постановка 

Организатор: VІ СОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

 
15,00 ч. -  Обединен детски комплекс   

Забавно детско  шоу   
 

2 юни 

11,30 ч. – Паметника на Христо Ботев /пред ПГЕМП ”Хр. Ботев”/ 
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Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 

България - общоградско поклонение, поднасяне на венци и цветя  

Организатор: Община Перник, ОК Дворец на културата, ПГЕМП “Хр. 

Ботев” 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

             

16 юни 

17,00 ч. - Галерия “Арт салон” 

“Ателието” - изложба на художествена школа към ХГ  

 

            21 юни 

17,30 ч. - Галерия “Кракра” 

„Лято“  - изложба от фонда на ХГ- Перник   

 

23 юни 

17,30 ч. - Галерия “Любен Гайдаров” 

“Непознато”- изложба на Александър Неговански 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

 

1 – 2 юни 

09,30-19,00 ч. - Регионален исторически музей 

„Терариум – представяне на екзотични животни “ – гостува Тракийско 

херпетологично  дружество 

 

1– 30 юни 

09,00-17,00 ч. - Регионален исторически музей 

Изложби: 

 „Пътят на времето” 

 „Дарове за боговете” 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“  

 „Спортът е моят живот“ 

  

      25  юни  

10,00 ч. - Регионален исторически музей 

Семейна събота в музея -  „Еньовден“ 

 

ІV. ТЕАТЪР  

                1 юни 

10,30 ч. -  с. Богданов дол 



 3 

„Приключенията на Чук и Пук” - постановка на ДЮТ „Мускетарите”  

Организатор:  Обединен детски комплекс 

 

12,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра  - „Дъщерята на фараона“, анимация 2 D 

  

13,30 ч. – клиника ”ЕО Дент” 

„Приключенията на Чук и Пук” - постановка на ДЮТ „Мускетарите”  

Организатор:  ОДК 

 

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

Концерт  на Танцов ансамбъл „Български ритми“ 

Организатор:  НЧ „Просвета – 1909 г.” кв. Църква 

 

                2 юни 

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

„Изневери в повече“ от Артур Нюфийлд, постановка Емил Марков, 

сценография Милен Боричев, участват: Христо Гърбов, Албена Михова, 

Евгени Будинов, Александър Димов, Стела Ганчева, Стефан Попов, 

Ернестина Шинова 

 

            3 – 5 юни 

Международен  детско-юношески театрален фестивал „Арлекин” / за 

комедийни спектакли / - по отделна програма 

Организатор:  Обединен детски комплекс  

 

4 юни 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра -  анимация 2 D 

 

                   5 юни 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра - анимация 2 D 

    

                  10 юни 

18,00 ч. – НЧ “Св. св. Кирил и Методий-1933 г.” с. Вискяр 

„Кракра“ – по пиесата на  Цанко Живков, участват: Веселин Мезеклиев, 

Васко Чушев, Божидар Попчев,  Михаил Петров, Аделина Петрова, Татяна 

Райкова, Иван Хаджиянев 

Организатор: ОбДТ “Боян Дановски” 

 

                 11 юни 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 
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Кино в театъра -  анимация 2 D 

 

               12 юни 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра -  анимация 2 D 

 

18 юни 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра - анимация 2 D 

 

                  19 юни 

11, 00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра -  анимация 2 D 

                

                  25 юни 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра -  анимация 2 D 

                 

26 юни 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра - анимация 2 D 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

  1 юни 

10.30 ч.  – Регионална библиотека „Св. Минков” 

„На гости в детския отдел” – библиотечна презентация, гостуват децата 

от ЦДЗ № 2 „Родолюбче” 

 

6 юни                  

10,00 ч. – Регионална библиотека “Св. Минков” и читалищните 

библиотеки 

 ”Чети с мен” – масово пролетно четене 

Национална кампания, организатор РБ “Св. Минков” 

 

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

1 юни 

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

Концерт  на Танцов ансамбъл „Български ритми“ 

Организатор:  НЧ „Просвета – 1909 г.” кв. Църква 

 

2 юни 

18,00 ч. – Обединен детски комплекс, театрален салон 
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Концерт на школата по спортни танци  

 

3 юни 

18,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Концерт на Танцова формация „Майсторите на танца” 

 

7 юни 

11,30 ч. – Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 

 

17,00 ч. – Обединен детски комплекс, театрален салон 

Концерт на съставите на ОДК 

 

18,00 ч. – Дворец на културата, малък салон 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей” -  диригент Райчо Христов, 

солисти - възпитаници на Обединената школа по изкуства към ОК Дворец 

на културата 

 

9 юни 

11,30 ч. – Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 

 

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

Концерт на възпитаници на Обединената школа по изкуства към 

Общински комплекс Дворец на култура 

 

10 юни 

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

Концерт на възпитаници на Обединената школа по изкуства към 

Общински комплекс Дворец на култура 

 

13 юни 

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

Концерт на КО „Орфей”, солист Сребрина Минева – сопран, гост 

Майкъл Пепа - композитор, Канада 

 

14 юни 

11,30 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 
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17,30 ч. –Дворец на културата, малък салон 

Общ годишен концерт на възпитаниците на Обединената школа по 

изкуства към Общински комплекс Дворец на културата 

 

16   юни 

11,30 ч. – Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 

 

 17,30 ч. - Център за отдих на открито, кметство "Изток" 

"Хоро се вие извива" -  годишен концерт на школите при ФА"Граово" 

 Организатор: Районен младежки дом  - Мошино  

 

             17 юни 

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

Концерт на възпитаници на Обединената школа по изкуства към 

Общински комплекс Дворец на култура 

 

20 юни 

18,00 ч. -  Дворец на културата, Музикално фоайе  

Концерт на хор „Родна песен”  

 Организатор:  Обединен детски комплекс 

 

21 юни 

11,30 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов  

 

22 юни 

18,00 ч. – пред Двореца на културата 

Заключителен концерт за творчески сезон 2015/2016 на АНПТ ”Граовска 

младост” при ОК Дворец на културата 

 

23 юни 

11,30 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 

 

24  юни  

17,30 ч. – пред Общински младежки дом 

«Еньовден» - фолклорен концерт с участието на ДЮФА «Чудно оро» и 

ТШ «Хоро»  
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28 юни 

11,30 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 

 

30 юни 

11,30 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов 

 

VІІ.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

2 юни 

17,30 ч. – Общински младежки дом 

„Мама, татко и аз +” -  забавно-състезателно  шоу 

6  юни   

18,30 ч. – пред Общинския младежки дом 

Училище по танци с Хип-хоп група «Суич» 

 

21 юни 

18,30 ч. –Гара „Разпределителна”- депо Перник 

“Водна кула арт фест” – международен фестивал за съвременно изкуство 

Организатор: Сдружение ИМЕ – София със съдействието на Община 

Перник и РИМ - Перник 

 

22 юни   

18,00 ч. – пред Общинския младежки дом 

Училище по танци с Модерен балет «Ди Денс» 

 

VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

    1 юни 

10,00 ч. - Градинката с паметника на Кракра Пернишки 

„Децата са красиви - усмихнати” – детски празник и изложба с рисунки 

на Школата по изобразително изкуство 

Организатор: НЧ „Елин Пелин – 1903“ 

 

10,00 ч. – Арт център „Нови хоризонти”  

„Отвътре навън” - конкурс за детска рисунка, по повод Деня на детето  

Организатор: НЧ „Нови хоризонти-2009”  
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10,00 ч. – пред кметството в с. Драгичево 

„Детство мое, реално и вълшебно” – детски празник 

Организатор: НЧ ”Пробуда – 1922 г.“  

 

10,30 ч. – пред читалището в кв. Бела вода 

Международен ден на детето - игри и забавления за децата от квартала 

Организатор: НЧ ”Пробуда-1935г.”  

 

11,00 часа – на площада в гр. Батановци  

Детски празник с увеселителни игри и забавления  

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

 

13,30 ч. - НЧ „Искра-1960 г.“, кв. Изток 

„Детство мое – реално и вълшебно“ - изложба на рисунки на децата от 

Школата за приложно изкуство 

 

14,30 ч. – НЧ ”Христо Ботев – 1940г.”, с. Ярджиловци 

Ден на детето - празник с ЦДГ и ОУ “Отец Паисий” 

 

17,00 часа – пред НЧ „Светлина – 1919 г.“  с. Студена 

Детски празник   

 

2 юни 

Традиционен събор на село Драгичево 

12.00 ч. - Поднасяне венци и цветя пред паметника 

18.00 ч. – Пред кметството – празнична програма 

21.00 ч. –  Махала „Реката“ - празнична заря  

Организатор: Кметство и НЧ ”Пробуда – 1922 г.“ с. Драгичево 

 

14,00 часа – НЧ ”Христо Ботев – 1940 г.” с. Ярджиловци 

Ден на Ботев – литературно четене с деца от селото 

 

14,00 часа - Клуб на пенсионера, кв. Изток 

„Българийо, за тебе те умряха“ - среща разговор с историка Огнян 

Аспров   

Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.“ 
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18,00 часа - Местност „Паметника“ в кв. Калкас  

Ден на Ботев и на загиналите за Свободата и независимостта на 

България - честване 

Организатор: НЧ „Данчо Иванов – 1927 г.“  

 

4 юни 

11,00 ч. – НЧ “Св. Паисий Хилендарски-1927 г.” с. Кралев дол 

„Ден на детето” – забава за децата от селото 

 

7 юни 

13,00 ч. - ХІІІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

„Амфетамини“ - прожекция на филм и презентация за превенция на 

наркоманиите 

Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.“ 

 

13,30 часа – VI СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  

„Цветни парченца от детството” - ученическа изложба 

Организатор: НЧ „Нови хоризонти-2009” и VI СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”  

 

9 юни 

16,00 ч. – на площада в гр. Батановци 

Спасов ден – традиционен събор 

Организатор: Кметство и НЧ ”Просвета-1909 г.” 

 

10 юни 

15,30 часа - НЧ „Елин Пелин – 1903“ 

Концерт на Детската музикална школа 

 

18,00 ч. – Клуб „Встреча” 

„Чел ли си?” – празник на писаното слово 

Организатор: НЧ ”Миньор – 2005” и Клуб „Встреча”, Клуб "Приятели на 

Русия" 

 

11 юни 

12,00 ч. – НЧ „Светлина – 1919 г.“ с. Студена 

Събор  „Спасовден” 
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14 юни 

10,00-16,00 ч. – Арт център „Нови хоризонти”  

Отворени врати на арт център „Нови хоризонти” за деца в неравностойно 

положение 

Организатор: НЧ „Нови хоризонти-2009”  

 

   15 юни 

17,30 ч. - Минната дирекция 

„Шоколад и дантела” –  кулинарна изложба с презентация и дегустация 

на сладкарски изделия 

Организатор: НЧ ”Миньор – 2005” 

 

16 юни 

10,00 часа -  НЧ "Христо  Ботев-1961 г." с. Люлин  

Изложба  на  рисунки   от  кръжок  по  рисуване 

 

19 юни 

12,00 часа – пред  параклиса ”Св. Преподобний  Паисий” 

Ден на Паисий Хилендарски – концертна програма  

Организатор: НЧ “Св. Паисий Хилендарски 1927 г.”  

 

22 юни  

17,30 ч. - Минната дирекция 

„100 години кино. 10 руски шедьовъра на 21 век” – прожекция на 

игралния филм „Личен номер” 

Организатор: НЧ ”Миньор – 2005” 

 

  24 юни 

09,00 ч. – Местност „Старо село“ - с. Драгиево 

„Звездите слизат на земята и омайват тревите”- бране на билки с децата 

Организатор: НЧ”Пробуда – 1922 г.“  

 

09,30 ч. – Местност „ Ладовица”  

V Регионален фестивал “Еньовден” на любителското творчество на 

възрастните хора от Югозападна България 

Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.“ 
 

10,30 ч. -  пред НЧ "Христо  Ботев-1961 г." - с. Люлин 

Еньовден - пресъздаване на обичая 
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8,00 ч. – Голо бърдо  

Еньовден – пресъздаване на обичая 

Организатор: НЧ ”Пробуда-1935г.” кв. Бела вода 

 

29 юни 

11,00 ч. – пред черквата в с. Кралев дол 

Петровден - курбан на черквата „Св. Св. Ап. Петър и Павел”  

Организатор : НЧ “Св. Паисий Хилендарски 1927 г.”  

 

11,00 часа - храм "Св. Йеремей" – с. Рударци  

Петровден - традиционен курбан  

Организатор: НЧ „Васил Левски 1968 г.” 

 

 


