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КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ  2017 Г. 

М.ЮЛИ 

I. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

                       1- 2 юли  

9,30 ч-  площада пред читалището 

Десети юбилеен събор “Витошки напеви“ – с. Кладница 

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

Перник                                                     

8 - 9 юли   

9, 00 ч.- пред читалището - кв. Църква 

ХI  Многожанров фестивал на хората с увреждания   

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

Кметство - кв. Църква и община Перник  

 

  18 юли 

11,00 ч. – пред паметника на Васил Левски 

180 години от рождението на Васил Левски –поднасяне на цветя 

Организатор: Община Перник и Дворец на културата 

ІI. ГАЛЕРИИ        

            13 юли 

16,00 ч. – 18,00 ч.  - Галерия “Кракра” 

„ Лято“  - изложба – вернисаж  на пернишки автори  

           

 

            20 юли  

16,00 ч.– 18,00 ч.  - Галерия “ Любен Гайдаров ”  

 „20 години Международен пленер по живопис Арт студио „Рударци” – 

изложба - вернисаж  от фонда на Художествена галерия          

       

Галерия „ При кмета“ - община Перник 

„20 години Международен пленер по живопис Арт студио „Рударци” – 

изложба - вернисаж  от фонда на Художествена галерия          

 

 

             21 юли 

16,00 ч.– 18,00 ч. - Галерия “Артсалон” 
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Изложба - вернисаж на  Христо Песев и Петър Краклаков 

             

 

ІІI. МУЗЕИ 

1 юли – 30 септември 

ИЗЛОЖБИ: 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“ 

 „Дарове за боговете“ - находки от светилището в махала Арбанас 

гр. Радомир 

 „Пришълец от палеогена“ 

 „Пътят на времето“  

 „Времето в хората и хората във времето“ – изложба, посветена на 

180 годишнината от рождението на Васил Левски 

ІV. ТЕАТЪР  

               

                5 юли 

11,30ч. - Театрален салон „Георги Русев“ 

„Приказка за калпаците“ от Панчо Панчев 

Постановка:  Веселин Мезеклиев 

Участват: Веселин Мезеклиев, Аделина Петрова, Михаил Петров, Иван 

Хаджиянев, Татяна Петрова 

 

                 12 юли 

11,30ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2 D 

 

13 юли 

10.30 ч. - парково пространство пред  Кметство "Изток" 

"Зелен театър" 

Организатор: Общински младежки дом 

 

19 юли 

11,30ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2 D 

 

27 юли 

10.30 ч. - парково пространство пред  Кметство "Изток" 
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"Зелен театър" 

Организатор: Общински младежки дом 

                

V. БИБЛИОТЕКИ 

4 юли 

14,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков” 

Лятна читалня – „Колко зная?” - занимателна игра в читалнята с децата 

от ЦПЛР-ОДК Перник  

 

14 юли 

10,00 – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел 

Краезнание 

„Музейното дело в Перник“ – библиотечна витрина  

 

18 юли 

14,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков” 

Лятна читалня – „Колко зная?” - занимателна игра в читалнята с децата 

от ЦПЛР-ОДК Перник  

              

VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

4  юли 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата,  

диригент Трифон Трифонов 

 

6  юли 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата,  

диригент Трифон Трифонов 

 

10 - 31  юли   

10,00 ч. – 17,00 ч. –залите на Двореца на културата/ понеделник – петък / 

Летни курсове – класически музикални инструменти в Обединената 

школа по изкуства към ОК Дворец на културата 

 

VІI.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

5 юли 

11,00 ч.- пред Младежки дом, Перник 

 „Бонбонени истории”- детско забавно шоу 

Организатор: Общински младежки дом 
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6 юли 

18,00 ч. –детска площадка- кв. Изток 

На купон под открито небе - детско парти 

 Организатор: Общински младежки дом 

 

12 юли 

11,00 ч.- пред Младежки дом, Перник 

 „Бонбонени истории”- детско забавно шоу 

Организатор: Общински младежки дом 

 

19 юли 

11,00 ч.- пред Младежки дом, Перник 

 „Бонбонени истории”- детско забавно шоу 

Организатор: Общински младежки дом 

 

20 юли 

18,00 ч. –детска площадка- кв. Изток 

На купон под открито небе - детско парти 

 Организатор: Общински младежки дом 

 

26 юли 

11,00 ч.- пред Младежки дом, Перник 

 „Бонбонени истории”- детско забавно шоу 

Организатор: Общински младежки дом 

 

VIII. ЧЕСТВАНИЯ,  ЛИТЕРАТУРНИ  ВЕЧЕРИ   И  ГОДИШНИНИ 

 

2 юли 

15,00 ч.– Театрален салон „Георги Русев“ 

25 години Спортен боксов клуб „Перник - Ладимекс“ - честване 

 

IX. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ   

1 юли       

 12,00 ч. –храм “Св. Козма и Дамян“ 

 “Св. Врач”- курбан за здраве   

Организатор: НЧ ”Трудолюбие-1926 г.” и Кметство с. Боснек 

 

  17,00 ч.-  площада пред Кметството 

  “Петровден” – събор – Ден на квартала 

  Организатор: НЧ ”Просвета-1909 г.” и Кметство  кв. Църква 
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 18, 00 ч. -площада - с. Планиница 

Традиционен събор  

Организатор: НЧ ”Васил Левски- 1975 г.” и Кметство с. Зидарци 

 

             1 юли – 31 август 

10, 00 ч.- 12,00 ч.- всеки вторник и четвъртък  

 „Летни занимания за деца“ 

  Организатор: НЧ „Светлина-1919 г“ с. Студена 

 

     7 юли     

8,00 ч.-10,00 ч. -  манастир “Св. Неделя”  

“Св. Неделя” – традиционен черковен събор - курбан 

Организатор: НЧ ”Отец Паисий-1928 г.” и Кметство - с. Витановци 

 

13,00 ч. – библиотека на читалището 

„140 години от рождението на Елин Пелин“ -  Презентация и 

 представяне на филм 

Организатор: НЧ “Просвета – 1909 г.”, гр. Батановци  

              

     12 юли 

 9, 00 ч. –черква “Св. Св. Петър и Павел” - водосвет  

 18, 00 ч. – площада  - с. Мещица - Фолклорна програма  

 “Петровден”/стар стил/ - традиционен събор  

  Организатор: НЧ ”П. К. Яворов-1926 г.” и Кметство - с. Мещица 

             

                     14 юли         

10, 30 ч.-  читалището 

„Светлина в раните” - представяне на новата стихосбирка  на Румяна  

Пелова. 

Организатор: НЧ Светлина -1919 г“ с. Студена 

 

  18 юли   

10, 00 ч.- в читалището 

Ден, посветен на Васил Левски- занимание с децата от Детската  

занималня  по повод рождението на Апостола на свободата. 

Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”, гр. Батановци 
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  20 юли 

12,30 ч. - параклис “Св. Илия” 

 “Илинден” – традиционен църковен събор 

Организатор: НЧ”Светлина-1919 г.” и Кметство - с. Студена 

        

                  22 юли    

 12, 00 ч. – местност  -оброчище “Кръста”  

 “Св. Илия” /Илинден/- курбан за здраве и родова среща. 

Организатор: НЧ ”Трудолюбие-1926 г.” и Кметство -  

 

  27 юли  

12,00 ч.- местност - оброчище “Лековити дъбове“ 

 „ Св. Пантелеймон”- курбан за здраве                                           

 Организатор: НЧ ”Трудолюбие-1926 г.” и Кметство - с. Боснек 

 

М. АВГУСТ 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

                 2 август  

18,00 ч.-пред НЧ "Съзнание"-  Мошино 

21,00 ч.- пред Младежки дом- кв. „Мошино“ 

Традиционен   събор  „Илинден” в кв. “Мошино” 

Организатор: Кметство “Изток”, Общински младежки дом и НЧ 

“Съзнание-1922 г.” 

 

12 август  

Международен ден на младежта  

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

Инициативи на  Консултативен съвет за младежка политика, съвместна 

изява с Общински младежки дом / по отделна програма/ 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

  6 август  

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

„ Ателието“ на Художествена галерия - Перник  на открито: 

Занимания с деца 

 



 7 

м. август  

 

10,00  - 18,00 ч. - Галерия “Кракра” 

„ Лято“ - изложба на пернишки автори  

           

10,00  - 17,00 ч. - Галерия “ Любен Гайдаров ”  

„20 години Международен пленер по живопис Арт студио „Рударци”- 

изложба от фонда на Художествена галерия  

               

Галерия „ При кмета“ 

„20 години Международен пленер по живопис Арт студио „Рударци”- 

изложба от фонда на Художествена галерия  

 

10,00  - 17,00 ч.  - Галерия “Артсалон” 

Изложба на  Христо Песев и Петър Краклаков 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

 

1 – 31 август 

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

 „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ 2017“  / по отделна програма/ 

 

ІV. БИБЛИОТЕКИ 

2 август 

10,00 ч. – ДГ „Родолюбче” 

Лятна читалня на открито – Забавления с приказки и гатанки 

Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков“ 

 

10 август 

10,00 – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел 

„Изкуство” 

Антоний Киров (10.08.1947 г.) – 70 години от рождението на пернишкия 

художник –библиотечна витрина 

 

23 август 

10,00 ч. – ДГ „Миньорче” 

Лятна читалня на открито – „Добрият пример на костенурчето 

Франклин“ – четене на любими истории и оцветяване 

Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков“ 
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V.  КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

 

26  август 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата,  

диригент Трифон Трифонов 

 Организатор: ОК Дворец на културата 
 

 

27  август 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата,  

диригент Трифон Трифонов 

 Организатор: ОК Дворец на културата 

 

VI. ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

5 август 

18,30 ч.- пред Общински младежки дом  

 Стрийт денс шоу 

Организатор: Общински младежки дом 

 

VI. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

4 - 5 август 

16,00 ч. - на площада в селото  

“Преображение Господне”- Ден на селото, традиционен  събор 

Организатор: НЧ ”Трудолюбие-1926 г.” и Кметство - с. Боснек 

 

    15 август  

9, 00 ч. - местност “Светената вода 

 “Успение на Пресвета Богородица” -традиционен събор-курбан 

Организатор:  НЧ ” Св. П. Хилендарски -1927 г.” и Кметство - с. Кралев 

дол   

 

10,30 ч. -  манастир “Св. Николай”      

“Успение на пресвета Богородица” – традиционен събор 

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

 

12,00 ч. –  местност „Могила“ 
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 “Успение на Пресвета Богородица”- курбан за здраве 

Организатор: НЧ ”Трудолюбие-1926 г.” и Кметство - с. Боснек 

 

12,00 ч. – махала “Калиница“ 

 “Успение на Пресвета Богородица”- черковен събор - курбан  

Организатор: НЧ ”Пробуда-1922 г.” и Кметство - с. Драгичево 

 

  12,00 ч.-  местност  “Корсеева  поята” 

  “Успение на Пресвета Богородица”- традиционен  събор  

 Организатор: НЧ ”Пробуда-1928 г.” и Кметство - с. Богданов дол 

 

9,00 ч. – храм “Успение Богородично”- кв. Изток - тържествена 

литургия, водосвет и курбан 

11, 00 ч. –храм “Успение Богородично”- кв.Изток - програма  

„Успение на Пресвета Богородица“ -Ден на  квартала 

Организатор: НЧ ”Искра-1960 г.”и Кметство „Изток“  

       

9, 00 ч. - литургия и курбан в черквата “Св. Св. Петър и Павел” 

18, 00 ч. – празнична фолклорна програма   на площада – с. Мещица 

“Успение на Пресвета Богородица“ - традиционен  събор 

Организатор: НЧ ”П. К. Яворов-1926 г.” и Кметство - с. Мещица 

      

                  18 август  

17, 00 ч. -  манастир  “Св. Николай”    

Традиционен събор  

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

 

19 август  

18,00 ч. - пред читалището 

„Ден  на  селото“- традиционен събор 

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

 

 21 август 

13,00 ч- библиотека 

„115 години от рождението на Ангел Каралийчев “ - литературно четене  

Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.” гр. Батановци 
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            25 август  

17,30 ч.- в читалището 

„Жените на Ярджиловци могат“ – изложба, посветена на Деня на селото 

Организатор: НЧ “ Христо Ботев- 1940 г.“  с. Ярджиловци 

 

           27- 28 август  

27 август- 19,30 ч. -  концертна програма пред читалището 

“Голяма Богородица”/стар стил/ - Ден на селото, традиционен събор 

28 август - родова среща 

Организатор: НЧ ”Христо Ботев-1940 г.“ и Кметство - с.  Ярджиловци 

 

            27  - 28 август 

27 август  - 20, 00 ч. – концертна програма   на площада   

28 август - родова среща 

“Голяма Богородица”- традиционен събор 

Организатор: НЧ ”Васил Левски- 1975 г.” и Кметство с. Зидарци 

 

               27 август                    

10,00 ч - Кметството 

Републиканско първенство на ветераните по ориентиране-състезание 

Организатор: Клуб „Кракра-Пернишки“ и НЧ „Пробуда-1935 г.“ кв. 

„Бела вода“ 

 

18,30 –пред читалището 

Ден на селото - Традиционен събор 

Организатор: НЧ ”Пробуда-1922 г.” и Кметство - с. Драгичево 

  

  29 август 

11,00 ч.  – пред Държавно ловно стопанство „Витошко“ 

“Успение на Пресвета Богородица”/стар стил/- традиционен събор   

Организира: НЧ “Пробуда-1937 г.” с. Кладница 
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М. СЕПТЕМВРИ 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

6 септември 

ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО   

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър и солисти 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 

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  

            21 септември 

17,00 ч. - Галерия “Кракра” 

Изложба - фотография на Андон Тацев  

   

          14 септември 

17,00 ч. - Галерия “Артсалон” 

 „ В света на  Тери Пратчет“ - гостуваща изложба 

 

28 септември  

17,00 ч. - Галерия “ Любен Гайдаров ” 

Изложба живопис - откриване на сезона   

 

ІІІ. МУЗЕИ 
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15 септември 

16,00 ч. - Регионален исторически музей  

 „Ваканция в музея ‘2017“ – изложба 

 

ІV. ТЕАТЪР      

          20 септември 

19,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

„Като трохи на прозореца“ от Нийл Саймън 

Участват: Силвия Лулчева, Станка Калчева, Рая Пеева, Св. Добрев, Петър 

Дочев, Севар Иванов 

Гостува Младежки театър „Николай Бинев“ 

                 
15 – 30 септември  

 Общински драматичен театър гостува на училища с детска театрална 

постановка „Приказка за калпаците“ от Панчо Панчев  

Постановка:  Веселин Мезеклиев 

Участват: Веселин Мезеклиев, Аделина Петрова, Михаил Петров, Иван 

Хаджиянев, Татяна Петрова 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

  4 септември 

10,00 – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел 

„Краезнание” 

Румен Атанасов Ваташки (04.09.1962 г.) – 55 години от рождението на 

пернишкия поет –библиотечна витрина 

 

8 септември 

10,00 – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел 

„Краезнание” 

Здравко Георгиев Стойнев (08.09.1952 г.) – 65 години от рождението на 

пернишкия поет –библиотечна витрина 

 

20 септември 

10,00 ч. – ДГ „Калина Малина”, кв. Клепало 

Лятна читалня на открито – В страната на необикновените истории, 

разказани от  Роалд Дал и весели занимавки с думи и картинки 

Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков” 

 

21 септември 
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10,00 ч. – ДГ „Калина Малина”, кв. Проучване 

Лятна читалня на открито – В страната на необикновените истории, 

разказани от  Роалд Дал и весели занимавки с думи и картинки 

Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков” 

  

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

19  септември 

18,30 ч. – Галерия „Л. Гайдаров”,  Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей”, посветен на Международния 

ден на музиката,  диригент Райчо Христов - откриване на творчески 

сезон 2017/2018 

 

VII. ЧЕСТВАНИЯ,  ЛИТЕРАТУРНИ  ВЕЧЕРИ   И  ГОДИШНИНИ 

 

8 септември 

17,30 ч.-  пред читалището 

„ 50 г. юбилей НЧ „Наука-1967 г.“ –концертна програма 

  Организатор: НЧ  „Наука-1967 г.“ с. Черна гора 

 

                       11 септември 

 12,00 ч. – пред кметството 

 90 г. юбилей НЧ «Димитър Полянов-1927 г»  с. Расник 

 Организатор: НЧ  «Димитър Полянов-1927 г» и Кметство - с. Расник 

                  

 29 септември 

 18,00 ч.- читалището 

90 г. юбилей НЧ „ Чичо Стоян-1927 г.“ –концерт- програма 
Организатор: НЧ „Чичо Стоян-1927 г“ с. Дивотино 

 

VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

          6 септември   

 17,00 ч. - пред читалището 

 Ден на селото – традиционен събор /по повод обединението  на двете 

селища Църнел и Райлово в с. Люлин/ 

 Организатор: НЧ ”Христо Ботев-1961 г.” и Кметство - с. Люлин 

 

     10 септември   

12, 00 ч.- пред читалището 

Ден на квартала –празнична програма  
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Организатор:НЧ ”Рудничар”   

 

15 септември           

13,00 ч. -читалищен клуб. 

Откриване на творческия сезон на Детска музикална школа за  

пиано и акордеон 

Организатор: НЧ „Елин Пелин-1903 г“ 

 

   17 септември  

  16,30 ч. - на  площада       

  Ден на град Батановци- празнична програма  

 Организатор: НЧ ”Просвета-1909 г.” и Кметство - гр. Батановци 

     

        26 септември 

 12,00 ч.- на площада 

 “Успение на Св. Ап. и Ев. Йоан Богослов“-  курбан  за здраве 

Организатор: НЧ ”Пробуда-1935” и Кметство - кв. „Бела вода 

 

29 септември 

16,00 ч.- пред читалището 

„ На беловодската трапеза“- „ От зимника на дядо,  старите рецепти на  

баба  и сръчните ръце на земеделци и животновъди“ 

Организатор: НЧ ”Пробуда-1935” и Кметство- кв. „Бела вода 

 

30  септември  

17, 00 ч.- пред читалището 

“Кръстовден” – Традиционен събор  

Организатор: НЧ ” Св. П. Хилендарски -1927 г.” и Кметство- с. Кралев 

дол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


