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ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК  

 

М. ЮНИ 2020 

 

01 - 30/06/   

РИМ Перник 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 

с Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – 

БАН 

 „Разходка из Стария Перник“ 

 „Един експонат – една изложба» - каменна икона от 
Пещерския манастир „Св. Никола Мрачки“ 

Седмични публикации, представящи културно-историческото 

наследство на Перник и региона:   

            https://www.museumpernik.com/;  

Регионален исторически музей 

Галерия „Любен Гайдаров“ „Натюрморт“ – изложба от колекцията на ХГ – Перник 

Обединен детски комплекс 

 
www.odkpernik.com 

 „А сега накъде, къде да уча?“ – виртуална панорама на 
средното образование в училищата на област Перник. 

Презентации и видеа на професиите и профилите, по 

които ще се обучават учениците през предстоящата 

учебна 2020/2021 г. 

 Виртуални записи – изпълнения на децата от групата 

по автентичен фолклор с ръководител Мариана Янкулова 

за участие в Международен фолклорен онлайн конкурс 

«Българин» 

 Хор «Родна песен» на Международен онлайн 

конкурс «Откритый интернет конкурс дистанционных 

проектов музикальных колективов «Победа на все 

времена» - Москва 

 Текущи публикации, виртуални изложби, 

виртуални зали за танцово изкуство от провеждащото 

се дистанционно обучение в ЦПЛР-ОДК Перник 

НЧ „Нови хоризонти-2009“ 

 

„Фондът“ – изложба с картини от фонда на Vip Gallery 

Посещения на място - с предварително записване 

https://www.facebook.com/pg/pknewhorizons/photos/?tab=album

&album_id=1544352259033355 

01 - 03/06  

10:00 - 14:00 ч. 

НЧ „Елин Пелин-1903” 

„Красота и усмивки през погледа на детските очички” – 

изложба от детски рисунки  

01/06/понеделник Международен ден на детето 

10:00 - 16:00 ч. „Ателието“ – ХГ Перник гостува с изложба на РБ „Светослав 

https://www.museumpernik.com/
https://www.facebook.com/pg/pknewhorizons/photos/?tab=album&album_id=1544352259033355
https://www.facebook.com/pg/pknewhorizons/photos/?tab=album&album_id=1544352259033355
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Пред Детски отдел 

РБ „Св. Минков“ 

Минков“ 

10:00 - 16:00 ч. 

Пред Минната дирекция 

„Нередактирано детство“ – постерна изложба, инициатива на 

РИМ 

10:00 - 16:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Ден на отворените врати – безплатни посещения за деца в 

експозициите на РИМ, Средновековната крепост и Подземния 

минен музей 

10:00 ч. 

РБ „Св. Минков”, Детски 

отдел 

„Хубави рисунки от хубави книжки” – виртуална и 

библиотечна витрина с детски илюстрации 

11:00 ч. 

Пред Младежки дом – 

Мошино  

Общински младежки дом  

„Една усмивка прави чудеса“ – детски празник 

 

 

Мултимедийна презентация, посветена на Международния 

ден на детето 

14:00 ч. 
НЧ „Искра-1960” 

Онлайн работилница „Сръчни ръце“ – рисунки и апликации с 

Валентина Василева 

02/06/вторник Ден на Ботев и на загиналите за свободата и 

независимостта на България  

10:00 ч. 

Дневен център за възрастни 

хора 

с. Мещица 

„Ден на Ботев“ – фото витрина, инициатива на НЧ „Пейо 

Яворов-1926“ 

 

11:30 ч. 

Паметник на Христо Ботев 
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта 

на България – общоградско поклонение с поднасяне на венци и 

цветя, с участието на Духовия оркестър при ОК Дворец на 

културата и ПГЕМП “Хр. Ботев” 

04/06/четвъртък  

09:30 ч. 

с. Мещица 

Поход с членове на Дневния център за възрастни хора до 

параклиса ,,Св. Николай Нови Софийски”, инициатива на НЧ 

„Пейо Яворов-1926“ 

06/06/събота ✝  Черешова Задушница 

08/06/понеделник  

14:00 ч.  
НЧ „Искра-1960” 

Онлайн работилница „Сръчни ръце“ – рисунки и апликации с 

Валентина Василева 

09/06/вторник  

10:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

„На гости на мотовете“ – лятна читалня на открито с откъси от 

едноименната книга на Радостина Николова, съвместна 

инициатива на РБ „Св. Минков“ и Частна занималня 

„Тинкърбел“ 

11/06/четвъртък  

16:00 - 18:00 ч.  

Галерия „Арт салон“ 

Изложба от колекцията на ХГ 

12/06/петък Световен ден против детския труд 

16:00 ч. 

Галерия „M. Гогев“ 

Съвместен концерт на Школа по цигулка с педагог Ваня 

Дикова и Школа по пиано „Con brio“ с педагог Василена 

Василева, инициатива на НЧ „Съзнание-1922“ и НЧ „Аврора-

2013“  

13/06/събота  

10:00 - 11:30 ч. Занимания за деца: 
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Галерия „Любен Гайдаров“  Изложба с картини от колекцията на ХГ 

 Мултимедийно представяне на фонда на ХГ, свързани с 
Перник 

 Копиране на картина – практическо занимание 

16 - 18/06  

10:00 - 14:00 ч. 

НЧ „Елин Пелин-1903” 

„Колорит по възраст и репертоар” – изложба, посветена на 20 

години от създаването на ВГ „Колорит” 

16/06/вторник  

10:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

„На гости на мотовете“ – лятна читалня на открито с откъси от 

едноименната книга на Радостина Николова, съвместна 

инициатива на РБ „Св. Минков“ и Частна занималня 

„Тинкърбел“ 

11:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17/06/сряда  

11:00 ч. 

Пред Младежки дом – 

Мошино   

Приключване на учебната година на класа по пиано с 

ръководител Славена Вражалска 

15:00 ч.  

Клуб „Миньор“ 

„Гоблени" – изложба от проекта „Ръкотворие", инициатива на 

НЧ „Миньор-2005” 

18/06/четвъртък  

11:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

19/06/петък ✝ Преп. Паисий Хилендарски 

11:00 ч. 

Пред ОбМД  

„Творческо ателие“ на Студио за илюзионно изкуство „Икар“  

12:00 ч. 

Параклис „Св. Паисий“ 

с. Кралев дол 

„Паисиев празник“ – инициатива на Кметството и НЧ „Св. 

Паисий Хилендарски-1927“ 

20/06/събота   

10:30-12:30 ч. 

Пред РИМ 
„Пеперуда за дъжд“ – семейна събота 

11:00 ч. 

НЧ „Чичо Стоян-1927“ 

с. Дивотино 

 Литературен конкурс „Чичо Стоян” – награждаване, 

съпътстваща изява от Национален детско-юношески фестивал 

„Чичо Стоян” 

22/06/понеделник  

14:00 ч.  
НЧ „Искра-1960” 

Онлайн работилница „Сръчни ръце“ – рисунки и апликации с 

Валентина Василева 

23/06/вторник   

10:00 ч. 

РБ „Св. Минков” 

 

„Дворецът на културата през различни погледи и времена” – 

виртуална витрина с фотографии, по повод обявяването на 

Перник за град на 26 юни 1929 г. 

11:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

24/06/сряда ✝ Рождение на св. Йоан Кръстител (Еньовден) 

10.00-12:00 ч. 

НЧ „Миньор-2005” 
 „Ана Ахматова - страници избрано" – поетично четене 

10:00 ч. 

РБ „Св. Минков” 

Отдел „Изкуство“ 

„Да радваш с мелодии от родния край” – информационен 

постер посветен на народната певица, диригентка и учителка по 

народно пеене Мариана Янкулова 
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19:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Народния оркестър с ръководител Венцислав 

Андонов 

25/06/четвъртък  

11:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов 

19:00 ч. 

Дворец на културата 

Второ фоайе 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей“ с диригент Райчо 

Христов 

26 - 28/06/  

10:00 - 16:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Ден на отворените врати – безплатни посещения за деца в 

експозициите на РИМ, Средновековната крепост и Подземния 

минен музей 

26/06/петък  

10:00-16:00 ч. 

Пред Минна дирекция 

„(Не)познатият Перник“ – мобилна изложба  на РИМ 

27/06/събота  

10:00 - 11:30 ч. 

Галерия „Любен Гайдаров“ 
Занимания за деца: 

 Изложба с картини от колекцията на ХГ 

 Мултимедийно представяне на фонда на ХГ, свързани с 
Перник 

 Копиране на картина – практическо занимание 

28/06/неделя Видовден (Народен празник) 

29/06/понеделник ✝ Св. първовърховни апостоли Петър и Павел (Петровден) 

16:00 ч.  

Клуб „Миньор“ 

„Атлас – новото познание за познатите страни“ – съвременен 

дайджест за Уелс, инициатива на НЧ „Миньор-2005” 

30/06/вторник  

17:30 ч. 

Пред НЧ „Аврора-2013“ 

Концерт-изложба на Школа по ИИ „Палитра“, Арт Ателие, 

Джаз-модерен балет „Shine“ и Школа по хип-хоп 

 

 


