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 ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

м. Август 2014 година  
 

01.08. – 29.08.  
По отделна програма “Лятна читалня ”  - Регионална библиотека “Св. 

Минков” гостува на детските градини   

01.08. – 30.08.  
09.00 – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

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

- Творби на деца с увреждания 

01.08. – 31.08.  

09.00 – 12.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Ваканция в музея“  - интерактивна програма за деца 

01.08. - 31.08.  

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” 

01.08. – 31.08.  

10.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

Ваканционни занимания с деца 

01.08./петък/  

14.00 ч.  

 дневен център за възрастни 

хора 

с.Мещица 

Среща на рода Паункови – представяне на родословно 

дърво, инициатива на НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”  

19.00 ч.  

пред читалището   

с.Кралев дол 

Паисиево тържество, инициатива на НЧ ”Отец Паисий-

1927 г.”  

19.00 ч. 

 площада  

 с. Боснек 

Ден на селото –  традиционен събор; светлинно шоу и 

народно веселие, инициатива на НЧ “Трудолюбие-1926 

г.” 

02.08./събота/  

 

 

11.00 ч.  

 клуб на читалището 

16.00 ч. – на площада 

Ден на селото – традиционен събор, инициатива на НЧ 

“Трудолюбие-1926 г.” 

- куклен театър  

 

- концерт на народен оркестър “Радост” 
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21.00 ч. – на площада 

 с. Боснек 

- фоерверки и народно веселие 

18.00 ч. 

21.00 ч. 

Открити сцени пред 

читалището и РМД 

Кв. Мошино 

Традиционен илинденски събор - празнична концертна 

програма  на РМД – Мошино и НЧ “Съзнание-1922 г.” 

03.08. –/ неделя/  

12.00 ч. 

местността “При мечката” 

Голо бърдо 

Туристически празник на чешмарите, инициатива на 

ТД “Кракра Пернишки” град Перник 

06.08./сряда/  

10.30 ч 

Пред Общински младежки 

дом 

„Шоу на колела”- забавно-състезателно шоу 

07.08./четвъртък/  

10.00 ч. 

 НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с.Драгичево 

Прожекция на детски филм 

10.30 ч. 

Подземен минен музей 

„Приказки от долната земя“ – детско утро 

11,00 ч. 

пред галерия АРТсалон 

“Лято” – детски пленер 

11,00 ч. 

галерия “Кракра” 

“Познай автора на картината” – забавно познавателно 

шоу 

21:00 ч. 

Лятно кино 

“Вяра, любов и уиски” – режисьор Кристина Николова, 

гости: актьорът Валери Йорданов и продуцентът Георги 

Николов 

10.08. – 23.08.  

По отделна програма 

с. Рударци 

Младежка експедиция “Кракра”  

13.08./сряда/  

17.30ч 

пред Общински младежки 

дом 

„На хоро през лятото”- училище по танци 

14.08./четвъртък/  

21:00 ч. 

Лятно кино 

“Краят на омагьосания кръг” – режисьор Феликс ван 

Хрунинген 

15.08./петък/  

09.00 – 17.00 ч. 

Фестивален център 

„Филмите на нашето детство“ - видео витрина 

09.00 ч. 

местността “Светената 

вода” 

с. Кралев дол 

Успение на Пресвета Богородица /Голяма Богородица/ - 

традиционни събори 
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10.00 ч. 

манастир “Св. Николай” 

с. Кладница 

11.00 ч. 

храм “Успение 

Богородично”  

кв. Изток 

12.00 ч. 

Храм “Успение 

Богородично” 

с. Драгичево 

20.08./сряда/  

10,30 – 17,00 ч. 

РБ “Св. Минков” 

70 години от рождението на Симеон Спиридонов, 

художник - витрина 

22.08./петък/  

10.00 ч. 

Мемориал на миньорския 

труд 

„Нека да е лято“ – пленер за детски рисунки 

23.08./събота/  

18.30 ч. 

площада  

с. Черна гора 

Ден на селото – традиционен събор, концерт на НЧ 

“Наука-1967 г.”  

23.08. - 25.08.  

17.00 ч. 

двора на училището  

с. Ярджиловци 

449 години от основаването на с. Ярджиловци - турнир по 

футбол, инициатива на НЧ “Христо Ботев-1940 г.”  

24.08./неделя/  

17.00 ч. 

площада  

 с. Кладница 

Ден на селото – традиционен събор, концерт на НЧ 

“Пробуда-1937 г.” 

25.08./понеделник/  

17.00 ч.  

НЧ ”Христо Ботев-1940 г.” 

с. Ярджиловци 

“Жените на Ярджиловци могат” – изложба 

27.08./сряда/  

19.00 ч. 

площада  

с. Зидарци 

Ден на селото – традиционен събор, концерт на НЧ 

“Васил Левски-1975 г.” 

19.30 ч.  

пред читалището 

с. Ярджиловци 

Ден на село Ярджиловци – традиционен събор, концерт 

на НЧ “Христо Ботев-1940 г.” 

30.08./събота/  

20.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

“Край на лятото!” - младежка дискотека 
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31.08./неделя/  

11.00 ч.  

 Държавно ловно 

стопанство “Витошко” 

Ден на село Попово – традиционен събор, концерт на НЧ 

“Пробуда-1937 г.” с. Кладница 

18.00 ч. 

 площада  

с. Драгичево 

Традиционен събор - концерт на НЧ “Пробуда-1922 г.”  

 

 

 

 

 

 


