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       ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

М. ЮНИ 2018 Г. 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

1 юни 

Международен ден на детето 

 

09,00 – 17,00 ч. – Фоайе пред Детски отдел на Регионална библиотека „Св. 

Минков” 

Традиционна изложба от детски рисунки на Ателието при ХГ Перник  

  

10,00 - 14,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Улица Вълшебна“ - занимания за деца 

 

10,30 ч. – пред Младежки дом Мошино 

"Една усмивка прави чудеса" - детски празник 

 

10,30 ч. – ДГ "Валентина Терешкова" гр. Батановци 

Празничен концерт-спектакъл 
 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Детска празнична шоу-програма  

Организатор: ЦПЛР-ОДК Перник  

 

2 юни 

11,30 ч. – Паметника на Христо Ботев /пред ПГЕМП ”Хр. Ботев”/ 

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България - 

общоградско поклонение, поднасяне на венци и цветя  

Организатор: Община Перник, ОК Дворец на културата, ПГЕМП “Хр. Ботев” 

 

  3 юни 

10,00 ч.- пред читалището с. Дивотино 

ХХI  Национален детски празник  „Чичо Стоян“ 

Организатор: НЧ “Чичо Стоян-1927 г“, Кметство с. Дивотино и Община 

Перник 

 

6 – 8 юни 
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Международен детско-юношески фестивал „Арлекин” /по отделна програма/ 

Организатор:  ЦПЛР-ОДК Перник и Община Перник 

  

24 юни  

10,00 ч.- местност „Ладовица“ кв. „Изток“ 

„Еньовден“ - VII Регионален фестивал на любителското творчество на 

възрастните хора 

Организатор: Кметство „Изток“ , НЧ „Искра-1960 г.“ кв. „Изток“  и Община 

Перник 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

 

1 юни 

09,30 ч.- галерия “Любен Гайдаров” 

Презентация на Художествена галерия – Перник пред ученици от I, II и III клас 

на XII ОУ „В. Левски“  

 

13 юни 

17,00 ч. –  Галерия “Любен Гайдаров” 

Галерия “Арт салон” 

„60 години Художествена галерия Перник“ - изложба от фонда на галерията 

 

15 юни 

17,00 ч. – Галерия “ Кракра” 

Годишна изложба на ателието към Художествената галерия 

 

16 юни 

10.00 ч.- 11.30 ч. – галерия „Любен Гайдаров“ 

Презентация на картини от фонда на Художествена галерия и изработване на 

копие на избрана картина – с участието на деца от пернишки училища 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

 

ИЗЛОЖБИ 

1 – 30 юни 

09,00 ч. – 17.00 ч. – Регионален исторически музей 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“ 

 „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали 

 „Погребални практики в нашите земи от праисторията до 

средновековието“ - съвместна изложба на Национален антропологичен 

музей към ИЕМПАМ – БАН и РИМ – Перник 

 „Кристал(на) изложба“ – изложба за историята на СЗ „Кристал“ 
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ІV. ТЕАТЪР  

  2 юни 

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

Кино в Театъра – филмов маратон 

 

  7 юни 

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

„ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТТЕ СТЪПАЛА“ 

Автор: Патрик Барлоу 

Режисьор: Андрей Аврамов  

Сценография и костюми: Теодора Лазарова  

Участват: Александър Кадиев, Аделина Петрова, Владимир Димитров, Христо 

Пъдев 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

4 юни 

09,00 ч. – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Св. Минков”, отдел „Краезнание” 

95 г. от рождението на Петър Спасов (05.06.1923-2009), лекоатлет – витрина 

 

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

1 юни 

10,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей” за ученици от ХІІ ОУ ”Васил Левски” – 

връчване на свидетелствата на първокласници, диригент Райчо Христов  

 

17.30 ч. и 19.00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“ 

Годишен концерт „Майсторите на танца“ 

Организатор: Танцова формация „Майсторите на танца“ 

 

5 юни 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на ученици от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на 

културата от класовете на В. Милотинова, Ю. Манолова и А. Тодорова 

8 юни 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей” и ученици от Обединената школа по 

изкуства към ОК Дворец на културата, диригент Райчо Христов  

 

11 юни 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 
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Концерт на ученици от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на 

културата от класа на Н. Станимирова 

 

12 юни 

11,00 ч. – пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата, диригент Трифон 

Трифонов  

 

18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на ученици от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на 

културата от класа на Сл. Вражалска 

 

13 юни 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на ученици от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на 

културата от класа на Й. Козарева 

 

18,00 ч. – театрален салон, ОДК  

Годишен концерт на Балетно студио „Ида” към ЦПЛР-ОДК 

 

14 юни 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата, диригент Трифон 

Трифонов  

 

15 юни 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Общ концерт на ученици от Обединената школа по изкуства към ОК Дворец на 

културата  

 

16 юни 
11,00 ч. – голямо фоайе, ОДК 

Съботно матине с участието на  хор „Родна песен” към ЦПЛР-ОДК Перник 

 

19 юни 

11,00 ч. – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата, диригент Трифон 

Трифонов  

 

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

„Невястата“ – музикално-танцов спектакъл, национално турне на Фолклорен 

ансамбъл „Родопа“ - Смолян 
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21  юни 

11,00 ч. – пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата, диригент Трифон 

Трифонов  

 

26 юни 

11,00 ч. – пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата, диригент Трифон 

Трифонов  

 

27 юни 

18,30 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата 

Заключителен концерт на Камерен оркестър „Орфей” за творчески сезон 

2017/2018, солист Атанас Кръстев – виолончело, диригент Райчо Христов  

 

29  юни 

18,00 ч. – пред  Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата – закриване на 

творчески сезон 2017/2018, диригент Трифон Трифонов  

 

18,30 ч. – пред Двореца на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” - изява на Народния оркестър с ръководител 

Венцислав Андонов и АНПТ ”Граовска младост” при ОК Дворец на културата – 

заключителен концерт за творчески сезон 2017/2018 година 
 

VII. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ 
 

2 юни 

11,30 ч. – голямо фоайе ОДК 

„Да знаем и да помним” - музикален спектакъл-концерт по повод Деня на Ботев 

и на загиналите за свободата и независимостта на България 
 

4 юни 

17,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

115 години НЧ “Елин Пелин-1903 г“ - честване 

Организатор: НЧ “Елин Пелин - 1903 г.” гр. Перник 
 

6 юни 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата  

Представяне на книгата „Обитател на земята”, автор Йорданка Чакова 
 

8 юни 

19,00 ч.- пред читалището с. Вискяр 

85 години НЧ “Св. Св. Кирил и Методий-1933 г.“ – честване 
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Традиционен събор  

Организатор: НЧ  “Св. Св. Кирил и Методий-1933 г.“ и Кметство  с. Вискяр  
 

9 юни 

10,00 ч.- читалището с. Богданов дол 

90 години НЧ “Пробуда-1928 г“ - честване 

 
14 юни 

18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата  

Представяне на стихосбирката „Копнежи за нежност” от Пламена Владимирова, 

представя Иван Хранов 

 

  22 юни  

19,00 ч. - Общински младежки дом  

15 години Фолклорен танцов ансамбъл  "Чудно оро" - честване 

 

VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

1 юни 

10,00 ч. - пред Кметството с. Драгичево 
„Детство мое, реално и вълшебно” – детски празник 

 Организатор: НЧ “Пробуда - 1922 г.” с. Драгичево 

 

12,00 ч. - пред НЧ “Просвета - 1909 г.” гр. Батановци 

„Весел празник - 1 юни”- детски празник 

 
17,00 ч. – пред НЧ „Хр. Ботев – 1961 г.“ с. Люлин 

1 юни – Ден на детето – тържество 

 

2 юни  
12,00.- 21,00 ч. – с. Драгичево 

Традиционен събор  

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

 

18, 00 ч. - местност "Паметника" кв. „Калкас“ 

Честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България 

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

 

19,00 ч. – площада с. Витановци 

Традиционен събор - празнична програма 

Организатор: Кметство – с. Витановци 

 

15 юни 

15,00 ч. – НЧ ”Елин Пелин-1903” 
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Концерт на Детската музикална школа 

 

19 юни  

12,00 ч. – местност „Калужерец“ с. Кралев дол 

„Ден на Паисий Хилендарски“ - празнична програма 

Организатор: НЧ “Св. Паисий Хилендарски -1927г.” с. Кралев дол 

 

16,00 ч.- Клуб „Миньор“  

Проект „Кино Европа“ – безплатна прожекция на испанския игрален филм 

"Враждебна зона"  

Организатор: НЧ “Миньор - 2005 г.”  

 

21 юни  
11,00 ч.- Клуб "Миньор" 

Проект "Ръкотворие" - изложба "Българско везмо" на Латинка Богданова 

Организатор: НЧ “Миньор - 2005 г.” 

 

 

29 юни  

09,00 – 11,00 ч. – манастир “Св. Св. Петър и Павел” с. Дивотино 

Традиционен събор – курбан 

Организатор: Н Ч ”Чичо Стоян-1927 г.” и Кметство- с. Дивотино 

 

10, 00 ч. – черква параклис „Св. Петър и Павел“ с. Рударци 

Традиционен събор - курбан 

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

 

12,00 ч. - пред черквата “Св. Св. Петър и Павел”с. Кралев дол 

“Петровден”- курбан 

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

 

12,00 ч. – местност “Раснишка могила” с. Расник 

„Петровден“ - традиционен събор-курбан - съвместна изява със с. Вискяр 

Организатор : Кметство и НЧ „Димитър Полянов“ с. Расник и Кметство и НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Вискяр  

 

30 юни 

12,00 ч. - пред читалището кв. Църква 

„Петровден“- традиционен събор 
Организатор :Кметство и НЧ „Просвета-1909 г. кв. Църква, Перник 


