ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК

м. Юли, Август и Септември 2013 година
МЕСЕЦ ЮЛИ
01.07. – 30.09.
09.00 – 17,00 ч.
Регионален исторически
музей

01.07. – 31.07.
По отделна програма
РБ “Св. Минков”
09.00 – 12.00 ч.
Регионален исторически
музей
01.07./понеделник/
10.00 ч.
Обединен детски комплекс
10.00 ч.
храм “Св.Козма и Дамян”
с.Боснек
11.00 ч.
НЧ”Пробуда-1937 г.”
с.Кладница
02 - 31.07.
Всеки работен ден
09.00 – 13.00 ч.
Плувен басейн в Градския
парк
14.00 – 16.00 ч.
Обединен детски комплекс
02.07./вторник/
14,00 ч.
пред галерия ”Арт-салон”
04.07./четвъртък/
09.00-16.30ч.
РБ “Св.Минков”

ИЗЛОЖБИ:
- „Спомен за герои” – 100 години от Балканската война
- „Археологическа изложба: обект Дрен-Делян на АМСтрума”
- „От светлопис до фотография”. Снимачна техника през
годините. Ретро-фотоателие.
“Лятната читалня работи” - прояви на открито с участието
на деца от детските градини
„Ваканция в музея“ - Интерактивна програма за деца /без
събота и неделя/
„Лято 2013 – ваканция в ОДК”- откриване на програмата за
летен отдих
Св.Врач – празник на храма “Св.Козма и Дамян”
“Здравей лято! – Ваканция в библиотеката - четене,
рисуване, забавни и образователни игри
„Лято 2013 – ваканция в ОДК”- програма за летен отдих:
- Плуване и спортни дейности на открито
- Интерактивни занимания по интереси
„Пленер 240” - рисуване на стената пред галерия ”Артсалон”
“Ролята на целевите библиотеки за развитие на местната
общност и гражданското общество”- тематична среща по
Програма „Глобални библиотеки –Б ългария” с
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11.00 ч.
пред Двореца на културата
10,00 – 17,00ч.
ОДТ “Боян Дановски”
17.30ч.
пред Хранкомерс
Кметство „Изток”
05.07./петък/
10.00 ч.
НЧ”П.К.Яворов-1926 г.”
с.Мещица
19.30 ч
пред ОбМД
06.07. /събота /
10.00 ч.
открита естрада пред
НЧ“Пробуда-1937 г.”
Кладница
08.07./понеделник/
17,00 ч.
малък салон
Дворец на културата
09.07./вторник/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
11.07./четвъртък/
11.00ч
пред ОбМД
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
14.00 ч.
НЧ”Христо Ботев-11961
г.”
с.Люлин
12.07./петък/
12.00 ч.
с.Мещица
17.00 ч.
НЧ”Светлина-1919 г.”

библиотекари от целевите библиотеки на Пернишка област и
техните партньори
„Лято в Двореца – ела и ти” – забавно детско утро
Ден на отворените врати

„Отново на купон под небето” –забава на открито,
инициатива на РМД – кв.Мошино
145 г. от преминаването на р.Дунав на четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа на козлодуйския бряг
- беседа
Училище по танци „Чудно оро”
VІ-ти Регионален фолклорен събор “Витошки напеви”Кладница,2013

Концерт на белгийския хор на момчетата “Cantate Domino”
с диригент Дейвид де Геест и участието на детски хор
“Родна песен” и КО “Орфей”
„И мойте песни все ще се четат…“ – видео витрина,
посветена на Иван Вазов
„Шоу на колела”- демонстрация на умения с велосипеди,
ролери, скейтборд
„Лято в Двореца – ела и ти!” - забавно детско утро
Изложба на ръкоделия

ПЕТРОВДЕН /стар стил/ - традиционен събор
Изложба на творби на местни майстори на плетивото и
везмото
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с.Студена
17.07./сряда/
14,00 ч.
Галерия АРТсалон
14.00 ч.
НЧ”Искра-1960г.” –кв.
Изток
19.00ч
пред ОбМД
18.07./четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
11.00 ч.
Паметника на В. Левски
11.30 ч.
НЧ”Светлина-1919 г.”
с.Студена
20.07../събота/
12.00 ч.
местност”Оброчище
”кръста”
с.Боснек
25.07./четвъртък/
11.00 ч.
пред Двореца на
културата
17.30ч.
Кметство „Изток”
18.00ч
пред ОбМД
18.00 ч.
открита площадка пред
НЧ”Елин Пелин-1903 г”
26.07./петък/
15,00 ч. - 16.00 ч.
ОДК
27.07./събота/
12.00 ч.
местност “Оброчищелековитите дъбове”
с.Боснек

Познай автора на картината” – представяне на творби от
фонда на Художествената галерия
“Слава, вечна слава” – беседа по повод 176 г. от рождението
на Васил Левски
„Съвременни танцови техники” - Училище по танци
„Ако спечеля, печели цял народ…“ – видео витрина,
посветена на Васил Левски
176 години от рождението на Васил Левски – общоградско
честване, поднасяне на венци и цветя
176 г. от рождението на Васил Левски - мултимедийна
презентация
Илинден - /Св.Илия/ - черковен събор

„Лято в Двореца – ела и ти” – забавно детско утро
„Театър на открито”- съвместна изява на РМД – кв.Мошино
и Обединен детски комплекс
„Празнувай и играй”- забавно-развлекателно шоу
Летен отдих – Концерт на Георги и Ромео Гьолски – поп
фолк изпълнители
ІІ-ри Детски летен карнавал – съвместна инициатива на КИЦ
и ОДК
Св.Пантелеймон – черковен събор
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28.07. – 10.08.
По отделна програма
с. Рударци
28.07./неделя/
10.00 ч.
НЧ”Димитър Полянов1927 г.”
с.Расник
31.07./сряда/
10.00 ч.
Обединен детски
комплекс

Младежка експедиция “Кракра”
Спортен полуден за млади и стари

„Лято 2012 – ваканция в ОДК”- програма за летен отдих,
закриване. Детско парти.

МЕСЕЦ АВГУСТ
01.08. – 30.08
09.00 – 12.00 ч.
Регионален исторически
музей
16.00 ч.
пред читалището
с.Кралев дол
02.08./петък/
14.00 ч.
НЧ”Светлина-1919 г.”
с.Студена
18.00 ч.
21.00 ч.
Открити сцени пред
читалището и РМД
Кв. Мошино
03.-04.08.
16.00 ч.
Площада
с.Боснек
04.08. /неделя/
12.00 ч.
Хижа “Славей”
05.08./понеделник/
18.00 ч.
градинката пред
НЧ”Елин Пелин-1903г.”
07.08./сряда/
08.00 ч.

„Ваканция в музея“ - Интерактивна програма за деца /без
събота и неделя/
Паисиев празник

110 г. от избухването на Илинденско-Преображенското
въстание - мултимедийна презентация
Традиционен илинденски събор в кв. Мошино - празнична
концертна програма на РМД – Мошино и НЧ “Съзнание1922 г.”

Традиционен събор на селото. Концертна програма

Традиционен туристически празник, посветен на
пернишките чешмари
Седмица на кърменето – Клуб ”Заедно за децата”
- изложба и беседа с настоящи и бъдещи майки,
инициатива на НЧ”Елин Пелин-1903 г.”
Традиционен събор на манастир “Св.Неделя”
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местност “Витановски
уши”
с.Витановци
10.00 ч.
Подземен минен музей
11.00ч
пред ОбМД
13.08./вторник/
19.30 ч
пред ОбМД
14.08./сряда/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
14.00 ч.
НЧ”Отец Паисий-1928 г.”
с.Витановци
15.08./четвъртък/
09.00 ч.
храм ”Успение
Богородично”
кв.Изток
10.00 ч.
манастир “Св.Николай”
с.Кладница
11.00 ч.
храм “Успение
Богородично”
с.Драгичево
11.00 ч.
местността”Светената
вода”
с.Кралев дол
12.00 ч.
храм “Св.Николай
Чудотворец”
с.Расник
12.00 ч.
конна база
с.Боснек
18.08./неделя/
17.00 ч.
Площада
с. Кладница

„Приказки за долната земя“ – детско утро
„Шоу на колела”- демонстрация на умения с велосипеди,
ролери, скейтборд
Училище по танци „Чудно оро”
„Бащата на яйцето“ – видео витрина, посветена на Борис
Христов
91 г. от рождението на Секул Крумов - среща-разговор с
дъщерята на скулптура
Успение на Пресвета Богородица - концертна програма на
НЧ “Искра-1960 г.”
Успение на Пресвета Богородица – черковен събор

Традиционен събор на селото – концерт на НЧ “Пробуда1937 г.”
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20.08.-24.08.
18.00 ч.
двора на училището
с.Ярджиловци
21.08./сряда/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
19.00ч
пред ОбМД
23.08./петък/
14.00 ч.
НЧ”Пробуда-1922 г”
с.Драгичево
23-24.08.
17.00 ч.
ЦГЧ
24.08./събота/
11.00 ч.
Държавно ловно
стопанство “Витошко”
с.Кладница
25.08./неделя/
17.30 ч.
площада в с.Драгичево
27.08./вторник/
19.00ч
пред ОбМД
19.30 ч.
открита естрада пред
НЧ”Христо Ботев-1940 г.”
с.Ярджиловци
20.00 ч.
площада
с.Зидарци
28.08./сряда/
11.00 ч.
парк ”Митко Соколов”
Перник
30.08./петък/
14.00 ч.
НЧ”Пробуда-1928 г.”
с.Богданов дол

Турнир по футбол, посветен на 449-та годишнина на селото

„Любими детски филми“ – видео витрина
„Съвременни танцови техники” - училище по танци
145 г. от рождението на Пол Отле - дискусия

“Мисия Лято 2013” – «Сървайвър» състезание по екстремни
спортове, инициатива на Общинския младежки дом
Традиционен събор на село Попово - фолклорен концерт

Ден на село Драгичево - концертна програма на
НЧ”Пробуда-1922 г.”
„Съвременни танцови техники” - училище по танци
Ден на село Ярджиловци – традиционен събор. Концертна
програма
Традиционен събор на селото - концертна програма

“Поздрав, миньори” – отбелязване Деня на миньорската
професия и патронен празник на НЧ”Миньор-2005 г.”
“Края на лятото” – детски празник
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31.08. – 01.09.
10.00 ч.
открита естрада
пред НЧ”Просвета-1909
г.” кв.Църква

VІІ-ми Републикански многожанров фестивал на хората с
увреждания, съвместна инициатива на Съюза на инвалидите
в България и НЧ”Просвета-1909 г.” кв.Църква

М. СЕПТЕМВРИ
01.09./неделя/
19.00 ч.
Vipgallery
01.09.-06.09.
09.00 ч.
НЧ”Просвета-1909 г.”
кв.Църква
01.09.-13.09.
09.00 – 12.00 ч.
РИМ
02.09./понеделник/
14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922г.”
с.Драгичево
18.00 ч.
НЧ”Просвета-1909 г.”
кв.Църква
04.09./сряда/
14.00 ч.
НЧ”Искра-1960 г.”
кв.Изток
18.00 ч.
кафе-център
с.Богданов дол
05.09./четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
06.09./петък/
10.00 ч.
НЧ”Люлински изгрев1903 г.”с.Голямо Бучино
12.00 ч.
пред Двореца на
културата
15.00 ч.
НЧ”Д.Полянов-1927 г.”

Изложба-живопис, инициатива на НЧ “Нови хоризонти-2009
г.”
Фотоизложба, посветена на Съединението на България

“Ваканция в музея” : Първи стъпки в занаята – интерактивна
програма за деца /без събота и неделя/
115 г. от рождението на Димитър Талев - дискусия
Откриване на новия творчески сезон 2013/2014 г. на
любителските формации към читалището
“Съединението-прави силата” – беседа
Наборна среща на родените през 1941 г., инициатива на НЧ
“Пробуда-1928 г.” с.Богданов дол
„Съединението“ – видео витрина
“Честит 110-ти рожден ден” – Честване на 110-та годишнина
на НЧ”Люлински изгрев-1903 г.”
Ден на Съединението – общоградско честване, концерт на
Духовия оркестър и солисти с диригент Трифон Трифонов
Ден на Съединението на България - честване
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с.Расник
16.00 ч.
Пред читалището
с. Люлин
12.09./четвъртък/
17.30 ч.
Галерия АРТсалон
13.09./петък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
10,30 ч.
РБ “Св.Минков”
15.09./неделя/
12.00 ч.
площада
с.Кралев дол
17.00 ч.
Арт-център
“Нови хоризонти”
гр.Перник
16.09./понеделник/
09.00 ч.
По училища
10.00 – 16.00 ч.
Подземен минен музей
11,00 ч.
Клуб на НЧ”Елин Пелин1903 г.”
17.09./вторник/
14.00 ч.
НЧ”Пробуда-1922г.”
С.Драгичево
16.00 ч.
Площада
гр. Батановци
19.00ч.
Театрален салон „Георги
Русев”
18.09./сряда/
16.30 ч.
РИМ
18.00 ч.

Ден на селото – традиционен събор, концерт на НЧ „Хр.
Ботев-1961”
Изложба на рисунки от фонда на Художествената
галерия
„Покръстването“ – видео витрина
“85 години от рождението на Елена Огнянова – етнограф,
народо-психолог, писател” - изложба
Традиционен събор
“Книгата” – презентация, посветена на първия учебен ден

Откриване на новата учебна 2013/2014 година
„Здравей, училище!“ – ден на отворени врати за
първокласниците
Откриване на учебната 2013 г. в Детската музикална школа

115 г. от рождението на Христо Смирненски - дискусия
Ден на град Батановци – концертна програма на НЧ
”Просвета-1909”
„Престъпления на сърцето“ от Бет Хенли, режисьор Богдан
Петканин, участват: Деси Бакърджиева, Яна Маринова, Елен
Колева, Божидар Попчев, Аделина Петрова
Изложба “Летни детски майсторлъци” – представяне на
артефакти, изработени от децата приз “Ваканция в музея”
Среща-разговор с историка Славка Александрова по повод
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НЧ “Искра-1960 г.”
кв.Изток
19.09./четвъртък/
17.30 ч.
Галерия „Л.Гайдаров”
20.09./петък/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
18.30 ч.
Пред ОбМД
21.09./събота/
11.00 ч.
пред сградата на
Минна дирекция
гр.Перник
22.09./неделя/
11.00 ч.
Паметника на
Кракра Пернишки
11.45 ч.
Пред Двореца на
културата
17.00 ч.
НЧ”Отец Паисий-1928 г.”
с.Витановци
18.00 ч.
НЧ”Просвета-1909 г.”
кв.Църква
26.09./четвъртък/
11.00 ч.
местност”Светената вода”
кв. Бела вода
17,30 ч.
Галерия „Кракра”
27.09./петък/
11.00ч.
пред РМД – кв.Мошино
30.09./понеделник/
18.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата

Деня на Независимостта на България
Юбилейна изложба на Данаил Атанасов
„Независимостта“ – видео витрина
Честване Деня на независимостта - празнична програма
“Ръка за ръка” – хепънинг за деца с и без увреждания,
съвместна инициатива на НЧ”Миньор-2005 г.” и БАЛИЗПерник
Ден на Независимостта - общоградско честване
- поднасяне на венци и цветя
- Концерт на АНПТ „Граовска младост” при ОК Дворец на
културата
Ден на Независимостта на България - честване
Празничен концерт, посветен на Деня на Независимостта на
България
Успение на св.ап. и ев.Йоан Богослов – традиционен събор
Изложба на Мариела Ивайлова и Емил Младенов
”Елате при нас” – концерт по повод откриване на
творческия сезон
Концерт на КО”Орфей” с диригент Райчо Христов,
солисти Лин Куо – цигулка и Ерика Крино – пиано,
композитор Майкъл Пепа, Канада
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