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 ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

м. Юли 2014 година  
 

01.07. – 31.07.  

09.00 – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

- “Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник” 

- Творби на деца с увреждания 

01.07. – 31.07.  

09.00 – 12.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Ваканция в музея“  - интерактивна програма за деца 

01.07. – 31.07.  

По отделна програма “Лятна читалня ”  - Регионална библиотека “Св. 

Минков” гостува на детските градини   

01.07. - 31.07.  

10.00 ч. 

Арт център  

НЧ “Нови хоризонти-2009 

г.”  

Лятна школа по изобразително изкуство 

 

  

10.00 – 12.00 ч. 

НЧ ”Светлина-1919 г.” 

с. Студена 

Забавна лятна занималня “Светлина” 

01.07. - /вторник/  

10.00 ч. 

Обединен детски комплекс 

„Лято 2014 – ваканция в ОДК”- откриване на 

програмата за летен отдих 

11.00 ч.  

НЧ “Пробуда-1937 г.”  

с. Кладница 

“Здравей лято! Ваканция в библиотеката” - четене, 

рисуване, забавни и образователни игри и забавления за 

деца 

12.00 ч.  

храм “Св. Козма” 

с. Боснек 

“Св. Врач” – храмов празник, с участието на НЧ 

“Трудолюбие-1926 г.”  

01.07.- 03.07.  

10,00 ч.  

11,30 ч. 

Театрален салон “Г. Русев” 

Литературни четения - актьорите от ОбДТ „Боян 

Дановски“  представят сонети, поезия, проза  

02.07./сряда/  

18.00 ч. 

Пред Общински младежки 

дом 

„Здравей, лято!” – купон с участието на Николета 

Станойкова и Танцово студио „Авангард” 

02.07. - 31.07.  

Всеки работен ден 

09.00 – 13.00 ч. 

Плувен басейн в Градския 

„Лято 2014 – ваканция в ОДК”- програма за летен отдих: 

- Плуване и спортни дейности на открито 
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парк 

14.00 – 16.00 ч. 

Обединен детски комплекс 

 

- Интерактивни занимания по интереси 

03.07./четвъртък/  

10.00 ч.  

НЧ “П.К.Яворов-1926 г.” 

с. Мещица 

“Моята цветна градина” –- фото изложба, конкурс 

11.30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  за  деца  и   

родители 

07.07./понеделник/  

10.00 ч. 

манастир “Св. Неделя” 

с. Витановци 

Св. вмчца Неделя – традиционен събор-курбан, 

С участието на НЧ “Отец Паисий-1928 г.” 

16.00 ч. 

зала на кметството  

с. Драгичево 

“От скрина на баба и дядо” – представяне на традиционни 

носии от деца, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”  

08.07./вторник/  

09.00 – 17.00 ч. 

Фестивален център 

„При извора“ – видео витрина, посветена на Елин Пелин 

09.07./сряда/  

09.00 – 17.00 ч. 

Фестивален център 

„Българийо, аз всичко тебе дадох…“ – видео витрина, 

посветена на Иван Вазов 

10.30 ч. 

пред Кметство „Изток” 

„Зелен театър”- куклен спектакъл, инициатива на РМД - 

Мошино  

18.00 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

„Танцувай и играй до забрава”- детско забавно шоу 

10.07./четвъртък/  

11.30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  за  деца  и   

родители 

11.07./петък/  

14.00 ч. 

НЧ ”Христо Ботев-1961 г.” 

с. Люлин 

“Ръкоделия” - изложба 

12.07./събота/  

18.00 ч. 

площада  

с. Мещица 

“Петровден” /стар стил/ - традиционен събор на селото, 

концерт на НЧ ”П. К. Яворов-1926 г.” 

10.00 ч. 

НЧ ”Трудолюбие-1926г” 

с. Боснек 

Изложба - дърворезба и ръкоделия 

15.07. – 31.07.  

10.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

Ваканционни занимания с деца 
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16.07./сряда/  

10.30 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

„Шоу на колела”- забавно-състезателно шоу 

14.00 ч. 

Клуб “Ален мак” 

кв. Изток 

“Велик и безсмъртен” - беседа по повод 178 г. от 

рождението на Васил Левски, инициатива на НЧ ”Искра-

1960 г.” 

18.30 ч. 

пред Хранкомерс  

Кметство „Изток 

„Детско парти” – забава на открито, инициатива на РМД  

Мошино 

17.07./четвъртък/  

09.00 – 17.00 ч. 

Фестивален център 

„И твой един син, Българийо“ – видео витрина, посветена 

на Васил Левски 

10.00 ч. 

 НЧ “П.К. Яворов -1926 г.” 

с. Мещица 

Изработване на родословно дърво на рода Паункови 

 

10,30 – 17,00 ч. 

РБ “Св. Минков” 

65 години от рождението на  Райчо Христов, диригент 

на КО “Орфей” - витрина 

11.30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  за  деца  и   

родители 

18.07./петък/  

10,30 – 17,00 ч. 

отд. “Изкуство” 

РБ “Св. Минков” 

70 години от рождението на  Дончо Захариев, художник 

- витрина            

11,00 ч. 

галерия “Кракра” 

“Познай автора на картината” – забавно познавателно 

шоу 

20.07./неделя/  

12.00 ч. 

местността”Оброчището” 

с. Боснек 

Традиционен събор-курбан, съвместна инициатва на НЧ 

“Трудолюбие-1926 г.” и рода Джамбазки 

12.00 ч. 

параклис “Св. Илия” 

с. Студена 

Традиционен църковен събор, с участието на НЧ 

“Светлина-1919 г.”  

23.07./сряда/  

10.30 ч. 

пред Кметство „Изток” 

„Зелен театър”- куклен спектакъл, инициатива на РМД  

Мошино  

17.30 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

„На хоро през лятото”- училище по танци 

24.07./четвъртък/  

10,30 – 17,00 ч. 

РБ “Св. Минков” 

24 55 години от рождението на Здравка Евтимова, писател 

и преводач, почетен гражданин на Перник - витрина                                                              

11.30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  за  деца  и   

родители 
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11,00 ч. 

пред галерия АРТсалон 

“Лято” – детски пленер 

27.07./неделя/  

10.00 ч. 

двора на училището  

с. Расник 

Спортен полуден за млади и стари,  инициатива на НЧ 

“Димитър Полянов-1927 г.” 

12.00 ч. 

местността “Оброчище” - 

“Лековитите дъбове” 

с. Боснек 

Св. Пантелеймон –  традиционен събор, съвместна 

инициатива на НЧ ”Трудолюбие-1926 г.”  и рода Богойни 

30.07./сряда/  

18.30ч. 

пред Хранкомерс  

Кметство „Изток 

„Детско парти” – забава на открито, инициатива на РМД 

Мошино 

17.30 ч. 

Общински младежки дом 

„Мама и аз”- забавно-развлекателно шоу 

31.07./четвъртък/  

11.30 ч. 

пред Двореца на култура 

„Лято в Двореца – ела и ти”  –  забавни  игри  за  деца  и   

родители 
 

 

 

 

 

 


