КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
М.ЮЛИ
I. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
18 юли
11,00 ч. – пред паметника на Васил Левски
182 г. от рождението на В. Левски - поднасяне на цветя
ІI. ГАЛЕРИИ
11 юли
1700 ч - Галерия “Кракра”
Изложба на Детелина Милева и Петър Лозанов
23 юли
17,00 ч. - Галерия “Арт салон”
Изложба от фонда „90 години Перник град“- международен пленер по
живопис Арт студио „Рударци ”
ІІI. МУЗЕИ
ИЗЛОЖБИ
1 – 31 юли
9,00 – 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
 „Нередактирано детство“ – изложба по повод 90 години Перник –
град
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26 юли
„Цар Футбол“ – мобилна изложба по повод 100 години организиран
футбол в Перник
ІV. ТЕАТЪР
1 – 9 юли
11,00 ч. – 23,00 ч.– Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра
Организатор: ОДТ „Боян Дановски“
4 юли
11,00 ч.- пред Кметство „Изток”
„Зелената класна стая”- куклен театър на открито
Организатор: Общински младежки дом
10 юли
19,00ч. – Театрален салон“Георги Русев“
„Тя, той и още двама-трима“ от Жолт Пожгай
Режисьор Богдан Петканин
Участват: Аня Пенчева, Тончо Токмакчиев, Александър Кадиев, Кирил
Ефремов, Ненчо Илчев, Тихомир Благоев
11 - 31 юли
11,00 ч. – 23,00 ч.– Театрален салон „Георги Русев“
Кино в театъра
Организатор: ОДТ „Боян Дановски“
18 юли
11,00 ч.- пред Кметство „Изток”
„Зелената класна стая”- куклен театър на открито
Организатор: Общински младежки дом
19 юли
11q30ч. – Театрален салон“Георги Русев“
„Книжни сладкодумци“ - образователен спектакъл за запознаване с
литературните родове – премиера
Режисьор: Панайот Цанев
Участват: Михаил Петров, Иван Хаджиянев, Аделина Петрова
V. БИБЛИОТЕКИ
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2 юли
10,00 ч.- 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Изкуство”
„Емоционалният свят на Елисавета Владимирова“ – витрина по повод
55 години от рождението на художничката (6.07.1964 г.)
9 юли
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня
Лятна читалня с участието на деца от ЦПЛР – ОДК Перник
”Български фолклор” – литературни интерактивни игри
14,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Читалня
Лятна читалня с деца от ЦПЛР – ОДК Перник ”Създай човек със
знания” – образователни интерактивни игри
12 юли
10,00 ч. - 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Краезнание”
„Прочут и талантлив – диригентът на камерен оркестър „Орфей”
Райчо Христов на 70 години “ – библиотечна витрина
15 юли
10,00 ч.- 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Изкуство”
„Изкуството на Дончо Захариев – лично и различно“– витрина по повод
75 години от рождението на художника
23 юли
10,00 ч.- 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Краезнание” –
„Пернишките разкази на Здравка Евтимова“ – витрина по повод 60
години от рождението на пернишката писателка и преводачка
VI. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
2 юли
11,00 ч. – пред Двореца на културата
„Лято в Двореца – 2019” - концерт на Духовия оркестър
към ОК Дворец на културата, диригент Трифон Трифонов
4 юли
11,00 ч. – пред Двореца на културата
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„Лято в Двореца – 2019” - концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец
на културата, диригент Трифон Трифонов
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
20 – 21 юли
пред Двореца на културата
„С песните на Павлина Горчева“ – фолклорен фестивал
Организатор: Музикален център „Арт Мюзик фолк“
VІI. ШОУ-ПРОГРАМИ
11 юли
10,30 ч. – пред Двореца на културата
„Лято в Двореца - 2019” – забавни игри и анимация с деца и родители
18,00 ч. - пред Хранкомерс , Кметство „Изток”
Дискотека под открито небе
Организатор: Общински младежки дом
18 юли
10,30 ч. – пред Двореца на културата
„Лято в Двореца - 2019” – забавни игри и анимация с деца и родители
25 юли
10,30 ч. – пред Двореца на културата
„Лято в Двореца - 2019” – забавни игри и анимация с деца и родители
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. – 12,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
Детски занимания / всеки понеделник, сряда и петък/
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
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1 – 31 юли
10,00 ч. - НЧ „Пробуда - 1922 г.”, с. Драгичево
Лятна занималня за децата/ всеки четвъртък и петък/
Организатор: НЧ „Пробуда - 1922 г.”, с. Драгичево
8 - 14 юли
10,00 ч. - хотел „Рударци”
„Давам ти дъгата за наследство” - лятна академия по изящни и
приложни изкуства /за средношколци/
Организатор: НЧ „Нови хоризонти - 2009 г.”, гр. Перник
12 юли
10,00 ч. – НЧ „Просвета - 1909 г.”гр. Батановци
Забавни игри - забавления за деца в библиотеката
Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”гр. Батановци
13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
Изложба на дърворезба и плетива на местни автори
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
17 юли
10,30 ч. – читалището, кв. „Изток”
„182 години от рождението на Васил Левски“ - литературна витрина
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
18 юли
14,00 ч. – Клуб на пенсионера „Ален мак”
Беседа по повод 182 години от рождението на Васил Левски
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
19 юли
10,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
Летен турнир по настолни игри
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
11,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
„Баба и внуче” - игри и забавления
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
22 юли
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11,30 ч. - библиотека, НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
„230 години от рождението на Васил Априлов“ - литературна витрина
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, село Черна гора
26 юли
11,00 ч. - пред читалището
Рисунки на асфалта - детски занимания
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
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/
м. август
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
ІІ. ГАЛЕРИИ
8 август
17,00 ч. - Галерия “Кракра”
„Лято“ - обща изложба на пернишки автори
ІІІ. МУЗЕИ
ИЗЛОЖБИ
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1 – 31 август
9,00 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
 „Нередактирано детство“ – изложба по повод 90 години Перник –
град
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
1 – 30 август
09,00 – 12,00 ч. – Регионален исторически музей
„Ваканция в музея“ - образователна програма за деца в два модула (без
съботни и неделни дни)
ІV. БИБЛИОТЕКИ
6 август
10,00 ч. – Детска градина „Родолюбче”
„В приказната дъбрава на Грузулака и умното мишле – лятна детска
читалня на открито“– четене на съвременната детска класика с подарък
тематичен книгоразделител с героите от книжката
8 август
10,00 ч. – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Изкуство”
„В търсене на красотата, вярата и необичайното – художничката Лора
Дидова на 40“ – плакат и витрина по повод юбилея
16 август
10,00 ч. – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Изкуство”
„Големият български художник Симеон Спиридонов на 75 години“ –
библиотечна витрина
V. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
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1 – 31август
10,00 ч. – 12,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
Детски занимания /всеки понеделник, сряда и петък/
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
10,00 ч. - НЧ „Пробуда - 1922 г.”, с. Драгичево
Лятна занималния за децата / всеки четвъртък и петък/
Организатор: НЧ „Пробуда - 1922 г.”, с. Драгичево
3 август
17,00 ч. - на площада, с. Боснек
Ден на селото - концерт
Организатори: Кметство и НЧ „Трудолюбие - 1926 г.”, с. Боснек
9 август
13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
„С баба готвим по-добре” - кулинарно състезание
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
15 август
9,00 ч. - манастир „Света Петка”, кв. „Калкас”
Успение на "Света Богородица" - църковен събор
Организатори: Църковно Настоятелство, Кметство и НЧ „Данчо Иванов 1927 г.”, кв. „Калкас”
11,00 ч. –пред храм „Успение Богородично”, кв. „Изток”
Събор на кв. „Изток”- концертна програма
Организатор : Кметство „Изток”и НЧ „Искра – 1960 г.”
11,00 ч. - храм „Св. Архангел Михаил”, с. Люлин
„Голяма Богородица” - водосвет и литургия
Организатори: Кметство и НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
16 август
10,00 ч. - НЧ „Просвета - 1909 г.” гр. Батановци
Четене на книжки и прожекция на детско филмче
Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.”гр. Батановци
18 август
17,00 ч. - площада, с. Кладница
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Ден на селото - празнична програма
Организатори: Кметство и НЧ „Пробуда - 1937 г.”, с. Кладница
20 август
18,00 ч.- клуб, кв. „Бела вода”
„ 110 г. от рождението на Стоян Ц. Даскалов “- дискусия за
приятелството
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
24 август
19,00 ч . - НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
Ден на селото - празнична програма
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
25 август
17,30 ч. - НЧ „Христо Ботев - 1940 г.”, с. Ярджиловци
„Жените на Ярджиловци могат” - кулинарна изложба
Организатор: НЧ „Христо Ботев - 1940 г.”
18,30 ч. - НЧ „Пробуда - 1922 г.”, с. Драгичево
Събор на селото - празнична програма
Организатори: Кметство и НЧ „Пробуда - 1922 г.”
27 август
19,30 ч. - в двора на ОУ „Отец Паисий”, с. Ярджиловци
Ден на селото - концертна програма
Организатори: Кметство и НЧ „Христо Ботев - 1940 г.”, с. Ярджиловци
19,30 ч. - на площада, с. Зидарци
Ден на селото - празнична програма
Организатори: Кметство и НЧ „Васил Левски - 1975 г.”, с. Зидарци
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
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22 септември
ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА
Програма
11,00 ч. – Поднасяне на венци и цветя
пред паметника „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. – Ритуал по 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
5 септември
17,00 ч. - Галерия “Кракра”
Изложба живопис на Ангел Атанасов
12 септември
17,00 ч.- Галерия “Арт салон”
Изложба живопис на Мая Бисеркова
19 септември
17,00ч. – Галерия “Любен Гайдаров”
Изложба живопис и скулптура на Филип Седефчев
Организатор: Художествена галерия - 076/60 19 83
25 септември
17,00 ч. - Галерия “Кракра”
Юбилейна изложба скулптура на Стефан Тодоров
ІІІ. МУЗЕИ
ИЗЛОЖБИ
1 – 31 септември
9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
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 „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
 „Нередактирано детство“ – изложба по повод 90 години Перник –
град
16 септември
15,00 ч. – Регионален исторически музей
„Ваканция в музея – лято 2019“ –изложба
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
27 септември
„Страници от библиотеката: Втората световна война от детските
дневници“
ІV. ТЕАТЪР
30 септември
19,00 ч. – Театрален салон“Георги Русев“
„Големанов“ - театрална постановка
V. БИБЛИОТЕКИ
2 септември
10,00 ч. – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Изкуство”
„Цветната красота на пернишката художничка Даря Евтимова“ –
витрина по повод 65 години от рождението й
3 септември
10,00 ч. – Детска градина „Миньорче”
„В приказната дъбрава на Грузулака и умното мишле – лятна детска
читалня на открито“– четене на съвременната детска класика с подарък
тематичен книгоразделител с героите от книжката
20 септември
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10,00 ч. – 17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, отдел
„Изкуство”
„Стоян Чифлички – Танани – художник, дългогодишен и неизменен
сценограф на Пернишкия театър на 80 години“ – библиотечна витрина
VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
25 септември
18,30 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата
Концерт на Камерен оркестър „Орфей” – откриване
на творчески сезон 2019/2020, солист Павел Пенев – цигулка,
диригент Райчо Христов
VII. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
12 септември
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
„Граовски лакърдии” от Любен Василев - Иван Йорданов представя
І и ІІ том на книгата
Организатор: ОК Дворец на културата
17 септември
17,00 ч.- площада, гр. Батановци
Ден на град Батановци – празнична програма
„110 години НЧ „Просвета - 1909 г.”– честване
Организатори: Кметство и НЧ “Просвета - 1909 г”град Батановци
20 септември
17,00 ч - НЧ „Светлина - 1919 г.”, с. Студена
„100 години НЧ „Светлина - 1919 г.“ - празнична програма
Организатор: НЧ „Светлина - 1919 г.”, с. Студена
VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
5 септември
14,00 ч. – читалището, кв. „Изток”
„Съединението прави силата“– беседа по повод Съединението на България
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”кв. „Изток“
6 септември
17,00 ч. - пред читалището, с. Люлин
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Ден на селото - празнична програма
Организатори: Кметство и НЧ „Христо Ботев - 1961 г.”, с. Люлин
9 септември
11,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
Международен ден на грамотността - беседа
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
13 септември
10,00 ч. - НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
„С баба и дядо на училище” - беседа за училището преди и сега
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.”, с. Витановци
14,30 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
„Ваканцията свърши” - игри и забавления
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
16,00 ч.- пред читалището, кв. „Бела вода”
„Произведено по Беловодски“ –„На Беловодска трапеза“
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, „кв. Бела вода
14 септември
18,00 ч. - на площада, с. Кралев дол
Ден на селото - празнична програма
Организатори: Кметство и НЧ „Св. Паисий Хилендарски - 1927 г.” с.
Кралев дол
16 септември
15,30 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник
„Науката и човекът“ - аудиовизуална поредица, епизод 6
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник
17 септември
14,00 ч. – читалището, кв. „Изток”
Викторина по повод Деня на обявяване Независимостта на България
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
23 септември
15,30 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник
„Атлас – новото познание за познатите страни“ – съвременен дайджест
(ежемесечен информационен бюлетин)
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
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25 септември
10,00 ч. – с. Черна гора
„Есен в гората” - поход
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
26 септември
12,00 ч.- площада кв. „Бела вода”
„Успение на Св. Ап. и Ев. Йоан Богослов“ - курбан за здраве
Организатор: Кметство и НЧ „Пробуда - 1935 г.”, кв. „Бела вода”
15,00 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник
Проект „Информационна кампания „Здраве“ – гостува специалистмедик
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник
28 септември
19,00 ч.- голям салон НЧ „Пробуда - 1935 г.”, кв. „Бела вода”
„10 години група „100” - концерт
Организатор: НЧ „Пробуда - 1935 г.”, кв. „Бела вода”
30 септември
10,30 ч. - библиотека, НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
„150 години от подписването на учредителния протокол за
основаването на Българското книжовно дружество“ - литературна
витрина
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.”, с. Черна гора
16,00 ч. - Клуб „Миньор“, гр. Перник
„3 в 1“ – празничен следобед за хора от третата възраст
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”, гр. Перник
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