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КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ  2016 Г. 

М.ЮЛИ 

І. ГАЛЕРИИ  

            14юли 

17,30 ч. - Галерия “Артсалон” 

„Енергийни заряди“ - изложба живопис на Мая Бисеркова  

 

17 юли 

10,30 ч. – 12,00 ч. – пред  Двореца на културата 

 „ Ателието“ на Художествена галерия - Перник  на открито:  

„Весели муцунки, нарисувани лица“- рисуване с цветни тебешири 

 

21юли 

17,30 ч. - Галерия “Любен Гайдаров” 

„110 години от рождението на Любен Гайдаров“  изложба от фонда на 

ХГ- Перник  

 

24 юли 

10,30 ч. – 12,00 ч. – пред  Двореца на културата 

„ Ателието“ на Художествена галерия - Перник  на открито: 

„Весели муцунки, нарисувани лица“- рисуване с цветни тебешири 

 

ІІ. МУЗЕИ 

1 юли – 31 август 

9,00 ч. – 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“ 

 

ІІІ. ТЕАТЪР  
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                 2 юли 

10,00 ч.- 12, 00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Забавление за децата с артистите от театъра 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“  

 

7 юли 

 10, 30 ч. –   парково пространство пред Кметство "Изток"   

"Зелен театър”            

Организатор: Районен младежки дом - Мошино  

 

                 9 юли 

10,00 ч.- 12, 00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Забавление за децата с артистите от театъра 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“  

            

14 юли 

10,30 ч. –  парково пространство пред Кметство "Изток" 

 " Зелен театър”          

Организатор: Районен младежки дом -  Мошино  

 

                 16 юли 

10,00 ч.- 12, 00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Забавление за децата с артистите от театъра 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“  

 

                  23 юли 

10,00 ч.- 12, 00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Забавление за децата с артистите от театъра 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“  

 

                  30 юли 

10,00 ч.- 12, 00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Забавление за децата с артистите от театъра 

Организатор:  Общински драматичен театър „Боян Дановски“  

 

ІV. БИБЛИОТЕКИ 

             15 юли  
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   10,30ч.  – ЦДЗ № 2 „Родолюбче” 

„Лятната читалня работи” –  представяне на новата стихосбирка със 

стихове за деца на поетесата Цветанка Бъчева 

Организатор: Регионална библиотека ”Светослав Минков” 

 

V. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

1 юли 

11,30 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, 

диригент Трифон Трифонов 

 

3 юли 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Дворец на културата 

Образователно-музикална програма за деца с участието на Духов 

оркестър при ОК Дворец на културата, диригент Трифон Трифонов 

Организатор: Общински комплекс  Дворец на културата 
 

5 юли 

11,30 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, 

диригент Трифон Трифонов 

 

VІ.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

30 юни – 1 юли 

20,00 ч. – 1,30 ч.  – крепост „Кракра” 

„July morning” –концерт с участието на пернишки рок групи 

Организатор: Община Перник и ОК Дворец на културата 

 

1  юли   

17,00 ч. – пред Общински младежки дом  

Пърформанс: Приказките: «Облачният човек и мръсните дрехи»  и 

«Бременските музиканти» 

Организатор:  Съвместна инициатива на  Общински младежки дом  и 

Сдружение АРТАРЕА  

 

2 юли 
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10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Общински младежки дом 

„Усмивка в куфар” – детска анимация, цирк, забавни игри и танци 

Организатор: Общински младежки дом 

 

5  юли   

11,00 ч. – пред Общински младежки дом  

« Шоу на колела »- забавно-състезателни игри и конкурси 

 

10 юли 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Общински младежки дом 

„Усмивка в куфар” – детска анимация, цирк, забавни игри и танци 

Организатор: Общински младежки дом 

 

13  юли   

11,00 ч. – пред Общински младежки дом  

 « Жива джага »-  спортно-състезателно шоу 

Организатор: Съвместна инициатива на фондация „Пинк” и  Общински 

младежки дом   

 

16 юли 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Общински младежки дом 

„Усмивка в куфар” – детска анимация, цирк, забавни игри и танци 

Организатор: Общински младежки дом 

 

21  юли   

10,00 ч. – пред Общински младежки дом  

 Мисия «Лято- 2016 » -  забавно-състезателни игри 

Организатор: Съвместна инициатива на Общински младежки дом,  клуб 

„Млад огнеборец” и ПБЗН   

 

18,00 ч. –детска площадка- кв. Изток 

На купон под открито небе - детско парти 

Организатор: Районен младежки дом -  Мошино 

 

            24 юли 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Общински младежки дом 

„Усмивка в куфар” – детска анимация, цирк, забавни игри и танци 
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Организатор: Общински младежки дом 

 

27 юли   

17,00 ч. -  пред Общински младежки дом 

Пърформанс: Приказките: «Румпелщилцхен» и «Трите прасенца» 

Организатор:  Съвместна инициатива на  Общински младежки дом  и 

Сдружение АРТАРЕА  

 

28 юли 

18,00 ч. – детска площадка- кв. Изток 

На купон под открито небе - детско парти 

Организатор: Районен младежки дом -  Мошино 

 

31 юли 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Анимация за деца с участието на ДЮТ „Мускетарите” 

Организатор: Обединен детски комплекс 

 

 

VII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

      1 юли 

10,00 ч.– НЧ “Наука -1967 г.” с. Черна  гора 

„Лято`2016  -Ваканция на село” -  откриване на летния отдих 

 

17,30 ч.-  галерия „Марин Гогев” 

“Юлско утро – преживени мигове» - фотоизложба на Андон Тацев 

Организатор: НЧ“Съзнание-1922 г.“  

 

                      2- 3 юли  

 10,00 ч. - с. Кладница 

 IX–ти Регионален фолклорен събор ,, Витошки напеви” с. Кладница 

 Организатор: НЧ“Пробуда-1937г.”и  Кметство - с. Кладница, с 

подкрепата  на Община Перник                                                     

                   

5 юли 

10,00 ч.- НЧ „Пробуда-1928г.” с.Богданов дол 
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 „Детска работилница”-запознаване със старинни шевици и  бродерии,  

съвместно с жените от Клуба на пенсионера 

 

                    8 юли 

10,00 ч. - библиотеката  на НЧ“Съзнание-1922г.“ 

„Иван  Вазов”–литературна витрина и дискусия на детския читателски 

клуб  

Организатор: НЧ“Съзнание-1922г.“ 

 

                 10 юли 

10,00 ч. - кв.”Църква” 

Национален Фестивал на хората в неравностойно положение   

Организатор: Съюз на инвалидите в България и НЧ ”Просвета-1909 г.  

кв. Църква   

                      

                 12 юли 

13,30 ч. - НЧ ”Наука 1967г.”с.Черна  гора  

Тенис - турнир с малки  и  големи  участници  от  селото 

        

        18 юли 

14, 00 ч.- НЧ”Пробуда-1928г.” с. Богданов дол 

179 години от рождението на Васил Левски- изложба и беседа                 

 

                  20 юли  

10,30 ч.- пред паметника  “Кракра Пернишки” 

 „ Приказни герои в картинки” - детска читалня на открито   

 Организатор:НЧ “Елин Пелин-1903 г” 

 

14,00 ч.- НЧ „Искра -1960 г.“, Клуб „Ален мак“ 

„Велик и безсмъртен“- беседа по повод рождението на Васил Левски 

Организатор: НЧ „Искра -1960 г.“кв. Изток 

 

17,30 ч. - Минна дирекция 

Проект „100 години кино. 10 руски шедьовъра на 21 век” - безплатна 

кинопрожекция 

Организатор: НЧ „Миньор – 2005” 

 

                 25 юли 
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10,30 ч.- НЧ ”Наука 1967г.” с.Черна  гора  

,,Палавниците  на  село  при  баба и  дядо”–игри  и  забавления  за  

децата  през  лятната  ваканция.       

 

                 27 юли 

 10,30 ч.- НЧ ”.Наука 1967г.” с.Черна  гора   

1100 г. от  смъртта  на  Св. Климент  Охридски –- презентация   

 

                   28 юли  

 09,30 ч . -НЧ ”Наука -1967г.” с.Черна  гора   

,,Опознай  родния  край” – излети  сред  природата  с  децата  от  селото 

 

юли – август  

„Перник в  обектива на времето” –мобилни тематични изложби: 

„Обекти, построени от Мини – Перник” и „Граовката – гиздава и 

пременена” 

Организатор: НЧ „Миньор – 2005” 

 

VІІІ. ВАКАНЦИЯ В ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ЛЯТО`2016 

4 – 8 юли 

9,00 ч. – 13,00 ч.  - градски басейн 

 Плуване  

 спортни дейности на открито 

14,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен детски комплекс 

 Киносалон -отворена прожекция „Сподели с приятели 

любимия си  филм” 

  „Лятна читалня в ОДК”   

 Портрет „Кой съм аз и какъв искам да бъда” 

 „Клуб на фотографа” 

 Детска и забавна музика 

 

11– 15 юли 

9,00 ч. – 13,00 ч.  - градски басейн 

 Плуване  

 спортни дейности на открито 

14,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен детски комплекс 

 Всички заедно да поиграем волейбол 

 Народна музика и танци 
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 Киносалон –отворена прожекция „Сподели с приятели 

любимия  си  филм”  

 „Полезни знания за малкия човек” /РЗИ, БЧК, ГД ПБЗН, МВР/ 

 „Лятна читалня в ОДК” 

 Портрет „Кой съм аз и какъв искам да бъда” 

 „Клуб на фотографа” 

 

 

18– 22 юли 

9,00 ч. – 13,00 ч.  - градски басейн 

 Плуване  

 спортни дейности на открито 

14,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен детски комплекс 

 Всички заедно да поиграем баскетбол 

 Киносалон – отворена прожекция „Сподели с приятели 

любимия  си  филм” 

 „Полезни знания за малкия човек”/РЗИ, БЧК, ГД ПБЗН, МВР/ 

 „Лятна читалня в ОДК”    

 Портрет „Кой съм аз и какъв искам да бъда” 

 „Клуб на фотографа” 

 Ателие „Живопис” 

 

25 – 28 юли 

9,00 ч. – 13,00 ч.  - градски басейн 

 Плуване  

 спортни дейности на открито 

14,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен детски комплекс 

 Киносалон – отворена прожекция „Сподели с приятели 

любимия  си  филм” 

  „Полезни знания за малкия човек”/РЗИ, БЧК, ГД ПБЗН, МВР/ 

 „Лятна читалня в ОДК”    

 Портрет „Кой съм аз и какъв искам да бъда” 

  „Клуб на фотографа” – изложба  

 Народни инструменти и танци 

 Ателие „Живопис” 
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М. АВГУСТ 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

                 2 август  

18,00 ч.- пред НЧ “Съзнание-1922г.“ 

21,00 ч. – пред РМД - Мошино 

Традиционен   събор  „Илинден” в кв. “Мошино” 

Организатор: Кметство “Изток”, РМД – Мошино и НЧ “Съзнание-

1922г” 

 

10 август – 125 години Държавни Мини „Перник” 

10,00 ч. – 16,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Мината и града” – мобилна изложба  

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

           6 август 

10,30 ч. – 12,00 ч. – пред  Двореца на културата 

„ Ателието“ на Художествена галерия - Перник  на открито: 

„Весели муцунки, нарисувани лица“- рисуване с цветни тебешири 

  

ІІІ. МУЗЕИ 

1 – 31 август 

9,00 ч. – 12,00 ч. – Регионален исторически музей / понеделник- петък/ 

 „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“ - МОДУЛИ: 

1. „Музеят”- запознаване с експозициите на РИМ – Перник 

2. „Старият Перник” - запознаване с част от културно историческото 

наследство на града 

3. „Детска работилница”- работа с грънчарско колело; декориране на 

керамични изделия; изработване на хартиени декорации и картички; 

изработване на накити; рисуване върху стъкло и др. 

4. „Старинни игри”- изучаване и игра на забравени детски игри 

 

20 август 

10,00 ч. – 12,00 . – пред Регионален исторически музей 

„Детска работилница”- работа с грънчарско колело; декориране на 

керамични изделия; изработване на хартиени декорации и картички; 

изработване на накити; рисуване върху стъкло и др. 
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Организатор: Регионален исторически музей 

21 август 

10,00 ч. – 12,00 . – пред Регионален исторически музей 

„Детска работилница”- работа с грънчарско колело; декориране на 

керамични изделия; изработване на хартиени декорации и картички; 

изработване на накити; рисуване върху стъкло и др. 

Организатор: Регионален исторически музей 

ІV. БИБЛИОТЕКИ 

  25 август 

 10, 30 ч. – ОДЗ № 1  „Миньорче” 

„Лятната читалня работи” –  представяне на новата стихосбирка със 

стихове за деца на поетесата Цветанка Бъчева 

Организатор: Регионална библиотека ”Светослав Минков” 

 

V.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

7 август 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Анимация за деца на ДЮТ „Мускетарите” 

Организатор: Обединен детски комплекс 

 

13 август 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Общински младежки дом 

„Усмивка в куфар” – детска анимация,  цирк, забавни игри и танци 

Организатор: Общински младежки дом 

 

14 август 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Двореца на културата и градски парк 

Анимация за деца на ДЮТ „Мускетарите” 

Организатор: Обединен детски комплекс 

 

27 август 

10,00 ч. – 12,00 . – пред Дворец на културата 

На купон под открито небе - детско парти 

Организатор: Районен младежки дом - Мошино 
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28 август 

10,00 ч. – 12,00 ч. – пред Общински младежки дом 

„Усмивка в куфар” – детска анимация, цирк, забавни игри и танци 

Организатор: Общински младежки дом 

 

VI. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

                4 август  

11,00 ч.- НЧ”Наука- 1967г.” с.Черна  гора  

Кулинарно  състезание  с  децата  от  селото  

 

      15 август 

11,00 ч.- пред храм „Успение Богородично“  

Събор на квартал „Изток“ - програма с  участието на Народен оркестър  

с  художествен ръководител Иван Иванов 

Организатор: НЧ „Искра –1960 г.“ 

 

 12,00 ч.-местност"Манастира" кв.”Калкас”  

"Успение на Пресвета Богородица"- традиционен събор 

 Музикална програма 

Организатор: НЧ “Данчо Иванов-1927 г” кв.”Калкас” 

 

                  16 август  

13,30 ч.- НЧ”Наука- 1967г.” с.Черна  гора    

Турнир  по  шах  и  домино    

 Организатор: НЧ ”Наука- 1967г.” с.Черна  гора    

 

                   20 август 

18,00 ч.- НЧ ”Наука -1967г.” с.Черна  гора   

 Ден  на  селото 

Организатор: НЧ ”Наука-1967г.” с.Черна  гора    

                   

25 август  

10,30ч.- НЧ “Наука-1967г.” с.Черна  гора    

Детски  карнавал  ,,Приказни  герои”  

Организатор: НЧ”Наука-1967г.” с.Черна  гора    
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                 28 август 

10,00 ч. –  НЧ ”Наука- 1967г.” с.Черна  гора    

130 г. от  рождението  на  Дора  Габе – презентация 

 

30 август 

13,00 ч.-  НЧ”Пробуда-1928 г.” с. Богданов дол 

„Край на лятото-сбогом ваканция”  - спортни игри и забавления 

 

VІІ. МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ 

 

8 -12 август  

17,00 ч. - пред Двореца на културата 

АlterActive (алтерактивни дейности, работилници и семинари на тема 

„Екология”) 

Организатор: Сдружение „АртАреа” и  Консултативен съвет за 

младежка политика 

 

12 август – Международен ден на младежта 

10,00 ч. – 19,00 ч. – централна градска част 

Инициативи на  Консултативен съвет за младежка политика / по отделна 

програма/ 

 

 

М. СЕПТЕМВРИ 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

6 септември 

ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО   

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата, диригент 

Трифон Трифонов - Общоградско честване  

 

22 септември 

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА  

 

Програма 

11,00 ч. – Поднасяне на венци и цветя 

пред паметника на Кракра Пернишки 
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11,30 ч. –Дефиле с участието на Духовия оркестър, официални лица, 

представители на партии, организации и граждани 

ларгото на пл. „Кракра”– Дворец на културата 

11,40 ч. - Издигане на Националното знаме на Република България 

пред Двореца на културата 

11,45 ч. – Концерт на АНПТ”Граовска младост” при ОК Дворец на 

културата  пред Двореца на културата 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

                       13 септември 

17,30 ч. - Галерия “Кракра” 

Изложба на Марияна Райнова 

 

          15 септември 

17,30 ч. - Галерия “Артсалон” 

Изложба на Ангел Ангелов и Димитър Манолов 

 

          27 септември 

17,30 ч. - Галерия “Любен Гайдаров” 

Изложба живопис на Свилен Блажев 

 

          

ІІІ. МУЗЕИ 

 

8 септември 

9,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей  

 „70 години Република България“ - изложба 

 

15 септември 

16,00 ч. - Регионален исторически музей  

 „Ваканция в музея“ - изложба 

 

ІV. ТЕАТЪР                               

  3 септември 

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

Кино в театъра - „Кралството на жабоците“, детска анимация 2 D 
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            10 септември 

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

Кино в театъра - „Малката голяма панда“, детска анимация 2 D 

                     

30 септември 

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

 „Новите дрехи на краля“ – театрален спектакъл по приказки на Ханс 

Кристиан Андерсен 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

                        13 вторник 

10, 30 ч. - ЦДЗ „Калина-Малина” 

„Лятната читалня работи” –  представяне на новата стихосбирка със 

стихове за деца на поетесата Цветанка Бъчева 

Организатор: Регионална библиотека ”Светослав Минков” 

  

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

29 септември 

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

Концерт на Камерен оркестър „Орфей”, посветен на 1 октомври – 

Международен  ден на музиката, диригент Райчо Христов 

                  

18,30 ч. –Общински младежки дом, сладкарница 

Концертна програма - откриване на новия творчески сезон 

Организатор:  Общински младежки дом   

VІІ.ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

                     2 септември  

  10,00 ч. – НЧ ” 7-ми  септември - 1961 г.” 

  „Съединението ” - изложба 

Организатор: НЧ ” 7-ми  септември- 1961 г.” 

 

7 септември 

13,30 ч. -НЧ ”Наука-1967г.” с.Черна  гора   

„Ваканцията  свърши” – игри  и  забавления  
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14,00 ч.- Клуб на пенсионера, НЧ „Искра –1960 г.“ 

Беседа по повод  Съединението на България  

   

                  9 септември 

09,00 ч.- с.Черна  гора 

Турнир  по  риболов 

Организатор: НЧ ”Наука- 1967г.” с.Черна  гора   

                   

                14 септември 

10,00 ч.  -  храм "Св.Йеремия" с. Рударци 

Празнична програма по повод Кръстовден 

Организатор: Кметство и НЧ”Васил Левски-1968г” с. Рударци 

 

                15 септември 

9,30 ч-  ОУ "Св. Климент Охридски” 

Откриване на учебната 2016/2017 година 

Организатор: ОУ "Св. Климент Охридски”, Кметство и НЧ”Васил 

Левски-1968г”с. Рударци  

 

13,00 ч.- НЧ “ Елин Пелин-1903 г” 

Откриване на творческия сезон с Детска музикална школа  

Организатор: НЧ “ Елин Пелин-1903 г” 

 

                    19 септември  

17,30 ч . -галерия „Марин Гогев“ 

Самостоятелна изложба на Роза Илиева 

Организатор: НЧ ” Съзнание -1922 г.” 

 

20 септември  

17,00 ч. - Минна дирекция  

 „Житейски негативи” – изложба карикатури от Весела Немирова 

Организатор: НЧ „Миньор – 2005” 

 

                  21 септември 

17,00 ч.- НЧ “ Елин Пелин-1903 г.” 

„Ролята на българска дипломация за обявяването на Независимостта 

на България – 1908 г.”  - беседа 
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Организатор: НЧ “ Елин Пелин-1903 г.” 

 

14,00 ч.- Клуб на пенсионера, НЧ „Искра –1960 г” 

Среща- разговор с историка Милена Карамфилова по повод Деня на 

Независимостта на България 

Организатор: НЧ “Искра-1960 г” 

 

17,30 ч. - Минна дирекция  

Проект „100 години кино. 10 руски шедьовъра на 21 век” - безплатна 

кинопрожекция  

Организатор: НЧ „Миньор – 2005” 

 

24 септември  

11,00 ч. - градски парк 

Проект „Ръка за ръка” – хепънинг за деца с и без увреждания  

Организатор: НЧ „Миньор – 2005” 

 

 

 


