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 ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

м. Септември 2014 година  
 

01.09. – 15.09.  
10.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1935 г.” 

кв. Бела вода 

Ваканционни занимания с деца 

01.09. – 30.09.  
По отделна програма “Лятна читалня ”  - Регионална библиотека “Св. 

Минков” гостува на детските градини   

01.09./понеделник/  
09.00 ч. 

НЧ ”Просвета-1909 г.” 

кв. Църква 

“Съединението на България” - фотоизложба и 

презентация 

10.00 ч. 

Пред Двореца на културата 

 

“Картини на колела” – пърформанс; представяне на 

картини от лятната школа по изобразително изкуство, 

инициатива на НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

02. – 06.09   
09.00 – 17.00 

Фестивален център 

„Съединението“ – видео витрина 

02.09./вторник/  

14.00 ч.  

Потребителната кооперация 

с. Драгичево 

Световен ден на мира – дискусия, инициатива на НЧ 

“Пробуда-1922 г.” 

 

 

03.09./сряда/  

14.00 ч. 

 Клуб “Ален мак” 

кв. Изток 

Съединението на България – беседа, инициатива на НЧ 

”Искра-1960 г.” 

 

05.09./петък/  

10.00 ч.  

НЧ “7-ми септември-1961 

г.” 

кв. Димова махала 

“Съединението прави силата”- фотоизложба 

14.00 ч. 

 НЧ”Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

129 години от Съединението на България - презентация 

06.09./събота/  

12.00 ч. 

пред Двореца на 

културата 

Ден на Съединението – общоградско честване, концерт 

на Духовия оркестър и солисти с диригент Трифон 

Трифонов 

16.00 ч. 

площада  

Ден на селото – традиционен събор по повод 

обединението на двете села с.Църнел и с.Райлово – в 
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с.Люлин с.Люлин 

08.09./понеделник/  

10.00 ч. 

 НЧ “7-ми септември-1961 

г.”  

кв. Димова махала 

70 години от миньорската стачка в гр.Перник - фото 

витрина 

10,30  – 17,00 ч. 

РБ “Св. Минков” 
60 години от рождението на Даря Евтимова, художник -   
витрина                     

09.09./вторник/  

10,30 – 17,00 ч. 

РБ “Св. Минков” 

70 години от рождението на Любомир Чакъров, 

художник -  витрина          

17,30 ч. 

галерия “Кракра” 

Юбилейна изложба на Даря Евтимова 

11.09. – 13.09.  

13.00 ч. 

Конферентна зала 

Дворец на културата 

„Добри практики: Иновативни технологии и 

практики в опазването и социализацията на 

културното наследство. Възможности и 

механизми за финансиране” – национална среща-

семинар на музейните работници, инициатива 

на МК, РИМ и  Община Перник 

14.09./неделя/  

09:00 ч. 

пред читалището 

с. Кралев дол 

Кръстовден – традиционния събор, с участието на НЧ “Св 

Паисий Хилендарски – 1927 г.” 

15.09./понеделник/  

09.00 ч. 

По училища 
Откриване на новата учебна 2014/2015 година 

10.00 – 16.00 ч. 

Подземен минен музей 

„Здравей, училище!“ – ден на отворени врати 

16,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложба от „Ваканция в музея” 

17.00 ч.  

 Арт център 

НЧ “Нови хоризонти-2009 

г.”  

“Книгата” – презентация, посветена на първия учебен 

ден 

 

17.09./сряда/  

12.00 ч. 

НЧ ”Пробуда-1928 г.” 

с. Богданов дол 

Световен ден на добродетелта: “Предай нататък” - 

презентация 

16.00 ч. 

площада  

гр. Батановци 

Ден на град Батановци  - концерт, инициатива на НЧ 

“Просвета-1909 г.”  

18.09./четвъртък/  

17,30 ч. Изложба на Стефано Поповски  
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галерия “Л. Гайдаров” 

19.09./петък/  

14.00 ч.  

НЧ “Наука-1967 г.” 

с. Черна гора 

Независимостта на България - беседа 

20.09./събота/  

11.00 ч.  

13.00 ч. 

НЧ ”Миньор-2005 г.” 

“Ръка за ръка” – хепънинг; арт фреш за деца 

22.09./понеделник/  

09.00 – 17.00 ч. 

Фестивален център 

„Независимостта“ – видео витрина 

9,00 ч. – 17,00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Ден на отворените врати: “Промишлената слава на 

Перник “ – снимки и анотация на 52-те промишлени 

предприятия в Перник 

11.00 ч. 

Паметника на  

Кракра Пернишки 

11.45 ч. 

Пред Двореца на 

културата 

Ден на Независимостта  -  общоградско честване 

- поднасяне на венци и цветя 

 

- концерт на АНПТ „Граовска младост” при ОК 

Дворец на културата  

11.00 ч.  

кв. Бела вода 

Ден на Независимостта на България - поднасяне на венци 

и цветя на паметните плочи, инициатива на НЧ 

“Пробуда-1935 г.” 

23.09./вторник/  

17,30 ч. 

галерия Артсалон 

  „Пернишки мотиви” -  изложба графика от фонда на 

Художествена галерия  

18.30 ч. 

Пред Общински младежки 

дом 

„Училище по танци с ДФА”Чудно оро” 

24.09./сряда/  

14.00 ч.  

 Клуб “Ален мак” 

кв. Изток 

Среща-разговор с историчката Славка Александрова, 

инициатива на НЧ ”Искра-1960 г.” 

 

18.30 ч. 

Галерия ”Л. Гайдаров” 

Концерт на КО”Орфей” – откриване на творчески сезон 

2014/2015 

25.09./четвъртък/  

17,30 ч. 

галерия “Кракра” 

Изложба на Веселин Ангелов 

19.00 ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев“ 

 

„Не всеки крадец е мошеник“ – пиеса от Дарио Фо, 

режисьор Андрей Калудов, участват: Кирил Бояджиев, 

Силвана Пишимарова, Явор Борисов, Ернестина Шинова, 

Божидар Попчев и Веселин Цанев – премиера на ОбДТ 

“Б. Дановски” 

26.09./петък/  
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10,30 – 17,00 ч. 

РБ “Св. Минков” 

75 години от рождението на  Стоян Чифлички /Танани/,  

дизайнер, почетен гражданин на Перник –   витрина 

11.00ч. 

Пред РМД – Мошино 

”Елате при нас” – концерт за откриване на творческия 

сезон 

12.00 ч. 

местността:”Светената 

вода”  

кв. Бела вода 

Успение на св.ап. и ев.Йоан Богослов –    Традиционен 

събор, с участието на НЧ “Пробуда-1935 г.” 

18.00 ч. 

открита естрада “На 

канала”  

кв. Изток 

Концерт на читалищните любителски колективи за  

откриване на новата творческа година, инициатива на НЧ 

“Аврора-2013 г.”  

29.09./понеделник/  

13.30 ч. 

Х ОУ “Ал. Константинов” 

Клуб ”Аз съм българче”: Традиционни български 

празници и обичаи за м. септември, инициатива на НЧ 

“Аврора-2013 г.”  

30.09./вторник/  

15.30 ч. 

ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и 

Методий”  

кв. Мошино 

Клуб ”Аз съм българче”: Традиционни български 

празници и обичаи за м. септември, инициатива на НЧ 

“Аврора-2013 г.” 

18.30 ч. 

Общински младежки дом 
Откриване на новия творчески сезон 

 

 

 

 

 

 


