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КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

М. ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ  2018 Г. 

М.ЮЛИ 

I. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

              7 юли  

9,30 ч.-  площада пред читалището 

ХI Фолклорен фестивал “Витошки напеви“ – с. Кладница 

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

Перник                                                     

7 - 8 юли   

10,00 ч.- пред читалището - кв. Църква 

ХI  Многожанров фестивал на хората с увреждания   

Организатор: Съюз на инвалидите в България, Кметство и НЧ 

”Просвета-1909 г. - кв. Църква,  община Перник  

   

ІI. ГАЛЕРИИ     

1- 31 юли  

10,00 ч. – 18,00 ч.  - Галерия “ Любен Гайдаров ”  

„60 години Художествена галерия Перник“ - изложба от фонда  

              

             5 юли 

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

Изложба от фонда „60 години Художествена галерия Перник“ -

Международен пленер по живопис Арт студио „Рударци” 

 

            12 юли 

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

Колекция на Художествена  галерия  - гр.Сапарева баня  

 

            26 юли 

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

„ Лято“ - изложба на пернишки автори  

 

ІІI. МУЗЕИ 

1 – 31 юли 



 2 

09,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

ИЗЛОЖБИ: 

 „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“ 

ІV. ТЕАТЪР  

                          3 юли 

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

„Горката Франция“ 

Постановка: Богдан Петканин 

Участват: Александър Дойнов, Александър Кадиев, Катето Евро, 

Фахрадин Фахрадинов, Анелия Луцинова 

 

        5 юли 

10,30 ч. - Зелена класна стая пред Кметство „Изток” 

 Куклен театър на открито 

Организатор: Общински младежки дом 

7 юли 

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

КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2 D 

 

                14 юли 

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

КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2 D 

                     

 19 юли 

10,30 ч. - Зелена класна стая пред Кметство „Изток” 

 Куклен театър на открито 

Организатор: Общински младежки дом 

 21 юли 

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

КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2 D 
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                 28 юли 

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

КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2 D 

                

V. БИБЛИОТЕКИ 

             17 юли 

14,00 ч. – РБ „Св. Минков“, читалня 

Лятна читалня „Колко зная?” – занимателни игри с деца от ЦПЛР – 

ОДК Перник  

 

20 юли 

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

„Краезнание” 

90 г. от рождението на Максим Асенов (23.07.1928 – 08.11.1995 г.), 

писател, поет, публицист, драматург – витрина  

 

24 юли  

14,00 ч. – РБ „Св. Минков“, читалня  

Лятна читалня „Познания за света” – занимателни игри с деца от ЦПЛР 

– ОДК Перник  

 

VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

2 юли 

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

Концерт на Камерен хор към БАН, диригент Мария Вълчанова  

Организатор: ОК Дворец на културата 

 

9 юли 

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

Концерт на Дамска поп и джаз формация от Университета на Йейл, 

САЩ 

Организатор: ОК Дворец на културата 

 

VІI.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

5 юли 

18,00 ч. – пред Общински младежки дом - Перник 

Училище по танци 

Организатор: Общински младежки дом 

12 юли 

10,30 ч. – пред  Двореца на културата 
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„Лято в Двореца” – забавни игри и анимация с деца и родители 

Организатор: ОК Дворец на културата 

 

11,00 ч. -  пред  Общински младежки дом - Перник 

Творческа работилница 

Организатор: Общински младежки дом 

18,00 ч. - пред Хранкомерс ,  Кметство „Изток” 

Дискотека под открито небе 

Организатор: Общински младежки дом 

19 юли 

10,30 ч. – пред  Двореца на културата 

„Лято в Двореца” – забавни игри и анимация с деца и родители 

Организатор: ОК Дворец на културата 

 

18,00 ч. – пред Общински младежки дом - Перник 

Училище по танци 

Организатор: Общински младежки дом 

26 юли 

10.30 ч. – пред  Двореца на културата 

„Лято в Двореца” – забавни игри и анимация с деца и родители 

Организатор: ОК Дворец на културата  

 

11,00 ч. -  пред Общински  младежки дом - Перник 

Творческа работилница 

Организатор: Общински младежки дом 

18,00 ч. - пред  Хранкомерс ,  Кметство „Изток” 

Дискотека под открито небе 

Организатор: Общински младежки дом 

 

VIII.ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ   

 

1-31 юли 

10,00 ч. - читалището 

Летни занимания за децата от с. Витановци - /понеделник, сряда и петък/ 

Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” , с. Витановци 

 

 2 - 27 юли     

10:00 ч-  Артцентър НЧ „Нови хоризонти“ 

Лятна Арт академия -«Знаците на радоста» 2018 / два пъти  
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 седмично в делнични дни / 

Организатор: НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Перник 

 
2-4  юли 

10,00 ч. - градинката пред читалището 

„Лятна читалня на открито” 

Организатор: НЧ „Елин Пелин - 1903 г.” 

 

4 юли  

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

„150 г. от преминаването на четата на хаджи Димитър и Стефан 

Караджа през Дунава при с. Вардим, Свищовско (1868) “- изложба 

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

 

5 юли   

14,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“с. Черна гора    

Тенис - турнир  с  малки  и  големи участници от  селото  

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

 

7 юли  

12,00 ч. - местност „Витановски уши” 

Курбан на манастира „Св. Неделя” 

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

Витановци 

 

18 юли 

         14,00 ч. –  Клуб на пенсионера „Ален мак” 

         Беседа по повод 181 години от рождението на Васил Левски 

 Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”   

 

20 юли 

11,00 ч. - читалището 

Международен ден на шахмата - турнир по настолни игри 

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

 

13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора  

,,Баба  и  внуче” -  игри и забавления  

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

        

М. АВГУСТ 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 
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                     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  

   1-31 август 

10,00 ч. – 18,00 ч.  - Галерия “ Любен Гайдаров ”  

„60 години Художествена галерия Перник“ - изложба от фонда  

 

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

Изложба от фонда „60 години Художествена галерия Перник“ -

Международен пленер по живопис Арт студио „Рударци” 

 

10,00  - 18,00 ч. - Галерия “Кракра” 

„ Лято“ - изложба на пернишки автори  

 

ІІІ. МУЗЕИ 

1 – 31 август 

09,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

ИЗЛОЖБИ: 

 „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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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

1 – 31 август  

9,00 – 12,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Ваканция в музея“- (понеделник - петък) 

Образователна програма за деца в два модула: 

- Музейни работилници 

- Уроци по народолюбие 

ІV. БИБЛИОТЕКИ 

7 август 

10,30 ч. – Детска градина „Миньорче” 

Лятна детска читалня на открито: „Пътешествие в приказния свят на 

кучето Кико” – истории от книжката „Кико без крила” на Радостина 

Николова и забавни игри 

 

13 август 

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

„Краезнание” 

„С песен в сърцето“– 95 г. от рождението на  Божурка Тупанкова 

(14.08.1923 – 2007 г.) , народна певица, писателка – витрина  

 

14 август  

9,00 ч. – Детска градина „Родолюбче” 

Лятна детска читалня на открито: „Пътешествие в приказния свят на 

кучето Кико” – истории от книжката „Кико без крила” на Радостина 

Николова и забавни игри  

 

17 август 

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

„Изкуство” 

Информационен постер по повод 19 август – Световен ден на 

фотографията 

 

23 август 

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

„Краезнание” 

„Духовник, просветител и революционер“ – 180 г. от рождението на 

Архимандрит Зиновий Поппетров (25.08.1838 – 24.03.1911 г.) – витрина  

 

V. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 
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1-31 август   
10,00 ч-  Артцентър НЧ „Нови хоризонти“ 

Лятна Арт академия «Знаците на радоста» 2018- /два пъти  

седмично в делнични дни/ 

 Организатор: НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Перник 

 

10,00 ч. -  читалището 

Летни занимания за децата от Витановци -/ понеделник, сряда и петък/ 

Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” , с. Витановци 
 

3 август  

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

 „С баба  готвим  по-добре” - кулинарно  състезание  

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

 

           14 август   
10,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора    

Турнир  по  шах  и  домино  

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

 

15 август 

9,00 ч.- черквата "Св.Йеремей" – с. Рударци  

„Успение на Пресвета Богородица“ - курбан  

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

 

11,00 ч. – Пред храм „Успение богородично” - кв. „Изток” 

„Успение на Пресвета Богородица“ –традиционен събор, 

концертна програма   

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

 

16 август  

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

„Рисунки  на  асфалта“ – занимания с деца 

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

 

18 август  
19,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора  

Ден  на  селото - празнична програма 

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

 

19 Август 

 10,00 ч. - читалището 
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Световен ден на фотографията  -  изложба на снимки от участия на 

самодейците по повод 90- годишнината  на читалището 

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

 

 17, 00 ч.- на  площада 

 Традиционен събор на с. Кладница-празнична програма 
  Организатор: НЧ “Пробуда-1937 г.” и  Кметство с.Кладница  

 

   25 Август 

11,00 ч.-  ДЛС „ Витошко” 

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

29 август   

14,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора    

Детски  карнавал  ,,Приказни  герои”  

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

 

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 

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 
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ІІ. ГАЛЕРИИ  

   13 септември 

17,00 ч. - Галерия “Артсалон” 

Авторска изложба на Даря Евтимова 

 

 14 септември 

17,00 ч. - Галерия “Кракра” 

„Непоказван малък формат“ - изложба на Димитър Делийски 

 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

          1 – 30 септември 

09,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

ИЗЛОЖБИ: 

 „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“ 

17 септември 

15,00 ч. - Регионален исторически музей  

 „Ваканция в музея  - лято 2018“ – изложба 

 

18 – 19 септември 

100 години Първа световна война 

Научна конференция под патронажа на Министъра на отбраната 

„Първата световна война на Балканите, пробивът на Добро поле и 

събитията 1918 г.“ - Международна научна конференция съвместно с 

ИИИ – БАН и Македонски научен институт. Научен ръководител доц.д-р 

Данаил Вачков 
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ІV. ТЕАТЪР      

            18 септември 

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

 „Не преминавай на червено“ - детски спектакъл 

Постановка:  Панайот Цанев 

Участват: Магдалена Йорданова, Михаил Петров 

 

                        27  септември 

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

„Черна комедия“ от Питър Шафър 

Постановка: Иван Урумов 

Сценография: Красимир Вълканов 

Костюми: Мария Диманова 

Музика: Дони - Добрин Векилов 

Пластика: Камен Иванов 

Участват: Веселин Анчев, Луизабел Николова, Анастасия 

Ингилизова, Георги Къркеланов, Владислав Виолинов, Евелин 

Костова, Моньо Монев 

Гостува: Театър на Българската армия 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

  11 септември 

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

„Краезнание” 

„Посветена на народното творчество“ – 90 г. от рождението на  Елена 

Огнянова (13.09.1928 г.), етнограф, народопсихолог, писателка – витрина 

 

19 септември 

9,30 ч. – Детска градина „Калина Малина”, кв. Клепало 

Лятна детска читалня на открито: „Лято с песен на щурче” – истории с 

любими детски герои и весели занимавки, в чест на 120 годишнината от 

рождението на Калина Малина  

 

20 септември 

9,30 ч. – Детска градина „Калина Малина”, филиал Проучване 

Лятна детска читалня на открито: „Лято с песен на щурче” – истории с 

любими детски герои и весели занимавки, в чест на 120 годишнината от 

рождението на Калина Малина  

  

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 

http://www.tba.art.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2__156
http://www.tba.art.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0__174
http://www.tba.art.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2__145
http://www.tba.art.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2__2284
http://www.tba.art.bg/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2__112
http://www.tba.art.bg/%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0__4260
http://www.tba.art.bg/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0__103
http://www.tba.art.bg/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0__103
http://www.tba.art.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2__109
http://www.tba.art.bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2__923
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.tba.art.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2__5903
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26 септември 

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

Концерт на Камерен оркестър „Орфей” – откриване на творчески сезон 

2018/2019,  диригент Райчо Христов 

 

VII. ЧЕСТВАНИЯ,  ЛИТЕРАТУРНИ  ВЕЧЕРИ   И  ГОДИШНИНИ 

 

          1 септември 

 17,00 ч.-  пред читалището 

90 г. юбилей на НЧ „Отец Паисий-1928 г“ – с.Витановци- честване 

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

 

14 септември  
16,00 . – читалището 

115 г. НЧ „Люлински изгрев -1903 г“ с. Големо Бучино-честване 

Организатор:  НЧ „Люлински  изгрев -1903 г“ и Кметство с. Големо 

Бучино 

 

25 септември  

17,00 ч. - Галерия “ Любен Гайдаров ” 

60 години Художествена галерия – Перник - честване 

Представителна изложба на СБХ –     представителство Перник   

 

30 септември 
18,00 .-пред читалището 

50 г. юбилей НЧ „Васил Левски-1968 г“ с. Рударци-честване 
Организатор: НЧ „Васил Левски-1968 г“ с. Рударци 
 

VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

         

5 септември 

   14,00 ч. –  в Клуб на пенсионера „Ален мак” 

           „Съединението прави силата”- беседа по повод Съединението на България 

  Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.” 

 

  6 септември   

 17,00 ч. - пред читалището 

 Ден на селото – традиционен събор. Празнична програма  
 Организатор: НЧ ”Христо Ботев-1961 г.” и Кметство - с. Люлин 

 

14 септември  
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14,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора   

,,Ваканцията  свърши” - игри  и  забавления  

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

 

15 септември 

13,30 ч. - читалището 

Откриване на учебната година в Детска музикална школа 

Организатор: НЧ ”Елин Пелин - 1903 г.”  

 

17 септември 

16,00 ч.- на площада   

Ден на град Батановци – празнична програма 

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

 

                  19 септември 

14,00 ч. -  Клуб на пенсионера „Ален мак”кв. Изток 

Беседа по повод Деня на обявяване Независимостта на България   

Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.кв. Изток 

 

26 септември  

 12, 00 ч.- на  площада 

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

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

 

27 септември 

10,00 ч. - Артцентър НЧ „Нови хоризонти“ 

Лятна Арт академия  - «Знаците на радостта» 2018 - представяне на  

резултатите 

Организатор: НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Перник 

 

28 септември  

 16,00 ч.- пред читалището  

 „Произведено по Беловодски“ –„На беловодска трапеза“ 

  Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


