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КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК  

 

М. ЮЛИ, АВГУСТ, СЕПТЕМВРИ 2020 

 
 

М. ЮЛИ 2020 

 

01/07 – 31/07  

08:30 – 17:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – 
Перник“ 

 „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали 

 „В нашите земи от праисторията до 

средновековието“ – съвместна инициатива с 

Националния антропологичен музей към 

ИЕМПАМ – БАН  

 „Разходка из стария Перник“ 

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

https://www.museumpernik

.com 

Регионален исторически 

музей 

Културно-историческото наследство на Перник и 

региона – седмични публикации 

От понеделник до петък 

08:00 – 15:30 ч. 

Обединен детски комплекс 

Лятна програма за деца – занимания по интереси 

www.odkpernik.com 

Обединен детски 

комплекс 

 

Виртуални витрини: 

 „А сега, накъде!? Къде да уча?“ – панорама на 
средното образование, презентации на професиите 

и профилите, по които ще се обучават ученици 

през учебната 2020/2021 година в Пернишка 

област 

 „Лято в ОДК“  – текущи публикации  

От понеделник до петък 

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1928“  

с. Богданов дол 

Занимания за деца – игри, рисуване, литературно четене  

От понеделник до петък 

10:00 – 17.00 ч. 

Галерия „Арт салон“ 

„Арт студио’16“ – изложба от колекцията на ХГ – 

Перник 

От вторник до събота 

10:00 – 17:00 ч. 

„Натюрморт“ – изложба от колекцията на ХГ – Перник 

 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

                   300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1А          

            Тел. 076/602933 Факс 076/603890 www.pernik.bg  

          

https://www.museumpernik.com/
https://www.museumpernik.com/
http://www.odkpernik.com/
http://www.pernik.bg/
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Галерия „Любен Гайдаров“  

НЧ „Нови хоризонти-

2009“ 

Посещения на място – с 

предварително записване 

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

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

=album&album_id=1544352259033355 

01/07/сряда   

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“  

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт 

13:30 – 15:50 ч. 

РБ „Светослав Минков“  

„Мисли бързо, отгатни пръв“ – мултимедийно 

представяне на забавни гатанки, загадки и игри, 

съвместна инициатива с ОДК 

01/07 – 03/07  

10:00 ч. 

Пред НЧ „Елин Пелни-

1903“ 

Лятна читалня на открито 

 

02/07/четвъртък  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“  

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци 

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“  

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми 

11:00 ч. 

Пред Кметство „Изток“ 

„Зелената класна стая“ – куклен театър на открито, 

съвместна инициатива на кметство „Изток“ и Общински 

младежки дом  

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

13:30 – 15:00 ч. 

РБ „Светослав Минков“  

„Мисли бързо, отгатни пръв“ – мултимедийно 

представяне на забавни гатанки, загадки и игри, 

съвместна инициатива с ОДК 

03/07/петък  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

18:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

„Веселие в Граово“ – концерт на Фолклорен ансамбъл 

„Граово“ с хореограф Александър Нецов, диригент на 

хора Верка Момчилова, инициатива на Общинския 

младежки дом 

04/07/събота  

10:00 ч. 

Местност Анев дол 

с. Черна гора 

Детски спортен празник – инициатива на НЧ „Наука-

1967“ 

10:30 ч. 

НЧ „Пробуда-1967“ 

с. Кладница 

XIII Фолклорен фестивал „Витошки напеви“ , 

виртуално издание – обявяване на наградените 

07/07/вторник  

10:00 – 10:40 ч. 

Централен градски парк 

„Чудати създания подаряват интересни случки“ – 

лятна читалня на открито със стихотворения от книгата 

„Малки същества“ на Петя Кокудева, съвместна 

инициатива на РБ „Св. Минков“ и Частна занималня 

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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„Тинкърбел“ 

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

17:00 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

„Музика без граници“ – арт работилница с Валентин 

Спасов, китара и вокал 

08/07/сряда  

10:00 – 11:00 ч. 

ДГ № 1 „Миньорче“ 

 

„Чудати създания подаряват интересни случки“ – 

лятна читалня на открито със стихотворения от книгата 

„Малки същества“ на Петя Кокудева, съвместна 

инициатива с РБ „Св. Минков“  

10:00 – 17:00 ч. 

Читалня 

РБ „Светослав Минков“ 

„Институция на духовността“ – изложба по повод 65 

години от създаването на библиотеката (13 юли 1955) 

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, походи за деца 

09/07/четвъртък 170 години от рождението на Иван Вазов 

http://www.libpernik.net 

РБ „Светослав Минков“ 

„65 години Регионална библиотека „Св. Минков“  – 

виртуални витрини 

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци 

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми 

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

18:00 ч. 

Детска площадка – ул. „Ю. 

Гагарин“, между 5 и 7 блок 

Детскотека под открито небе – съвместна инициатива на 

кметство „Изток“ и Общинския младежки дом 

10/07/петък  

10:30 – 12:30 ч. 

Общински младежки дом 

„Baby love” – училище за родители, съвместна 

инициатива  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

11:00 – 13:00 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство 

13/07/понеделник  

10:00 ч. 

Отдел „Изкуство“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„С мелодия на кавал“ – информационен постер за 60-

годишнината на музиканта Александър Донев (15 юли 

1960) 

http://www.libpernik.net/
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14/07/вторник  

10:00 – 10:40 ч. 

Пред Двореца на културата 

„Отключи въображението“ – игри загадки с активните 

карти на издателство „Клевър бук“ – „Сто игри с 

приказни герои“, съвместна инициатива на РБ „Св. 

Минков“ и частна занималня „Тинкърбел“ 

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци 

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

17:00 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

„Музика без граници“ – арт работилница с Валентин 

Спасов, китара и вокал  

15/07/сряда  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

16/07/четвъртък  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

11:00 ч. 

Пред Кметство „Изток“ 

„Зелената класна стая“ – куклен театър на открито, 

съвместна инициатива с Общинския младежки дом  

16:00 – 18:00ч. 

Галерия „Кракра” 

„Лято“ – обща художествена изложба  

19:00 ч. 

Музикално фоайе 

Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей“ с диригент 

Райчо Христов 

17/07/петък  

09:00 – 17:00 ч. 

Експозиция фоайе 

Регионален исторически 

музей 

„Времето в хората и хората във времето“ – изложба 

10:00 ч. 

Пред НЧ „Елин Пелни-

1903“ 

„Багри и игри“ – конкурс за детски рисунки 

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Васил Левски“ – тематична изложба на библиотечни 

документи 

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

18/07/събота  
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11:00 ч. 

Паметник на Васил Левски 

183 години от рождението на Апостола – общоградско 

поклонение, с участието на Духовия оркестър при ОК 

Дворец на културата 

20/07/понеделник  

11:00 ч. 

Пред НЧ „Чичо Стоян-

1927“ 

с. Дивотино 

„Жътва“ – възстановка и пресъздаване на обичая 

21/07/вторник  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

11:00 – 13:00 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство  

17:30 ч. 

Галерия „Марин Гогев“ 

Комикси – изложба, инициатива на НЧ „Съзнание-1922“ 

18:00 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

Училище по танци 
 

22/07/сряда  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

19:00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Народния оркестър с ръководител 

Венцислав Андонов 

23/07/четвъртък   

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий 1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Ясновидката“ – библиотечна витрина за Вера Кочовска 

(1945-2011) 

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

18:00 ч. 

Детска площадка – ул. „Ю. 

Гагарин“, между 5 и 7 блок 

Детскотека под открито небе, съвместна инициатива на 

кметство „Изток“ и Общинския младежки дом 

24/07 - 26/07  

09:00 – 16:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Ден на отворените врати – безплатни посещения за деца 

в експозициите на РИМ, Средновековната крепост и 

Подземния минен музей 

24/07/петък  
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10:30 – 12:30 ч. 

Общински младежки дом 

„Baby love” – училище за родители, съвместна 

инициатива 

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт 

11:00 – 13:00 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство  

28/07/вторник  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

18:00 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

Училище по танци 
 

29/07/сряда  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

30/07/четвъртък  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

11:30 ч. 

Пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон 

Трифонов 

31/07/петък  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт 

11:00 – 13:00 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство  

 

М. АВГУСТ 2020 

 

01/08 – 31/08   

08:30 – 17:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – 
Перник“ 

 „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали 

 „В нашите земи от праисторията до 

средновековието“ – съвместна инициатива с 

Националния антропологичен музей към 
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ИЕМПАМ – БАН  

 „Разходка из стария Перник“ 

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

От понеделник до петък 

10:00 – 11:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Ваканция в Музея“ – образователна инициатива за деца 

https://www.museumpernik

.com 

Регионален исторически 

музей 

Културно-историческото наследство на Перник и 

региона – седмични публикации 

От понеделник до петък 

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1928“ 

с. Богданов дол 

Занимания за деца – детски игри, рисуване, литературно 

четене  

От понеделник до петък 

10:00 – 17:00 ч. 

Галерия „Арт салон“ 

„Арт студио’16“ – изложба от колекцията на ХГ – 

Перник 

От вторник до събота 

10:00 – 17:00 ч. 

Галерия „Любен Гайдаров“ 

„Натюрморт“ – изложба от колекцията на ХГ – Перник 

 

От вторник до събота 

10:00 – 18:00 ч. 

Галерия „Кракра” 

„Лято“ – обща художествена изложба 

 

www.odkpernik.com 

Обединен детски 

комплекс 

 

Виртуални витрини: 

 „А сега, накъде!? Къде да уча?“ – панорама на 
средното образование, презентации на професиите 

и профилите, по които ще се обучават ученици 

през учебната 2020/2021 година в Пернишка 

област 

 „Лято в ОДК“  – текущи публикации  

НЧ „Нови хоризонти-

2009“ 

Посещения на място – с 

предварително записване 

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

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

=album&album_id=1544352259033355 

02/08/неделя  

18:00 ч. 

Пред НЧ „Съзнание-1922“ 

21:00 ч. 

Пред Младежки дом – 

Мошино 

Традиционен събор на квартал „Мошино“ – празнична 

програма, съвместна инициатива на кметство „Изток“, 

Общинския младежки дом и НЧ „Съзнание-1922“ 

03/08/понеделник  

10:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Нали всички живеем, за да обичаме“ – библиотечна 

витрина за поетесата Първолета Маджарска (4 август) 

04/08/вторник  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

https://www.museumpernik.com/
https://www.museumpernik.com/
http://www.odkpernik.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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10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

05/08/сряда  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

13:00 – 16:30 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство  

06/08/четвъртък  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

07/08/петък  

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Изкуство“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Пернишкият професор – живописец“, библиотечна 

витрина за Георги Костов (1945-2006) 

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

10/08/понеделник  

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Мигове от земния живот“ – библиотечна витрина за 75-

годишнината на поета Борис Христов, почетен гражданин 

на Перник (14 август 1945) 

11/08/вторник  

10:00 – 10:40 ч. 

РБ „Светослав Минков“ 

„На пътешествие сред книгите“ – запознаване с 

библиотеката, съвместна инициатива с Частна занималня 

„Тинкърбел“ 

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Щастието е състояние на духа“ – библиотечна витрина 

за писателя Тодор Велчев (1935-2010) 

12/08/сряда Международен ден на младежта 

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 
читалня на открито, походи  

13/08/четвъртък  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий 1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  
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с. Студена 

14/08/петък  

10:30 – 12:30 ч. 

Общински младежки дом 

„Baby love” – училище за родители, съвместна 

инициатива 

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, походи  

13:00 – 16:30 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство  

15/08/събота ✝ Успение на Пресвета Богородица 

11:00 ч. 

При храм „Успение 

Богородично“ 

Традиционен събор на квартал „Изток“ – празнична 

програма, съвместна инициатива на кметство „Изток“, 

Общинския младежки дом и НЧ „Искра-1960“ 

18/08/вторник ✝ Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец 

Ден на миньора 

10:00 – 11:00 ч. 

ДГ № 2 „Родолюбче“ 

„Какво значи да си богат?“ – лятна читалня на открито, 

експерти от РБ „Светослав Минков“ отговарят на въпроси 

с истории от книжки на детската писателка Катя 

Антонова, съвместна инициатива 

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

10:00 – 16:00 ч. 

Пред Подземния минен 

музей 

„Държавни мини „Перник“ – мобилна изложба 

19/08/сряда  

10:00 – 10:40 ч. 

Пред Дворец на културата 

„Мозъчни битки“ – забавно-познавателни игри за 

трениране на ума и провокиране на неговата сила, 

съвместна инициатива на РБ „Светослав Минков“ и 

Частна занималня „Тинкърбел“ 

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

13:00 – 16:30 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство  

20/08/четвъртък  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

21/08/петък  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  
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22/08/събота  

18:30 ч. 

Площада 

с. Черна гора 

Ден на селото – концертна програма, инициатива на 

Кметството и НЧ „Наука-1967“ 

23/08/неделя  

17:00 ч. 

Площада 

с. Кладница 

Традиционен събор – концертна програма, инициатива 

на Кметството и НЧ „Пробуда-1937“ 

25/08/вторник  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми 

26/08/сряда  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, походи 

27/08/четвъртък  

10:00 – 12:00 ч. 

НЧ „Отец Паисий-1928“ 

с. Витановци 

Занимания за деца – приложни изкуства, библиотечни 

дейности, рисуване, пеене и танци  

10:00 – 12:30 ч. 

НЧ „Светлина-1919“ 

с. Студена 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, четене, 

спортни занимания, прожектиране на филми  

13:00 – 16:30 ч. 

НЧ „Наука-1967“ 

с. Черна гора 

Занимания за деца – рисуване, апликиране, турнир по 

тенис и риболов, карнавал на приказните герои, 

готварство  

19:30 ч. 

Площада 

с. Ярджиловци 

Традиционен събор – концертна програма, инициатива 

на Кметството и НЧ „Хр. Ботев-1940“ 

28/08 – 30/08  

09:00 – 16:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Ден на отворените врати – безплатни посещения за деца 

в експозициите на РИМ, Средновековната крепост и 

Подземния минен музей 

28/08/петък  

10:30 – 12:30 ч. 

Общински младежки дом 

„Baby love” – училище за родители, съвместна 

инициатива  

10:30 – 13:00 ч. 

НЧ „Пробуда-1922“ 

с. Драгичево 

Занимания за деца – моделиране, рисуване, апликиране, 

читалня на открито, спорт  

29/08/събота  

10:00 ч. 

Пред читалището 

Кв. „Църква“ 

ХIV национален многожанров фестивал на хората с 

увреждания – инициатива на Съюза на инвалидите, 

Кметство „Църква“ и НЧ „Просвета-1909“, под патронажа 

на Кмета на община Перник 

30/08/неделя   

10:00 ч. 

Пред читалището 

Кв. „Църква“ 

ХIV национален многожанров фестивал на хората с 

увреждания  



11 

 

 

М. СЕПТЕМВРИ 2020 

 

01/09 – 15/09   

08:30 – 17:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Изложби: 

 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – 
Перник“ 

 „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали 

 „В нашите земи от праисторията до 

средновековието“ – съвместна инициатива с 

Националния антропологичен музей към 

ИЕМПАМ – БАН  

 „Разходка из стария Перник“ 

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

https://www.museumpernik

.com 

Регионален исторически 

музей 

Културно-историческото наследство на Перник и 

региона – седмични публикации 

www.odkpernik.com 

Обединен детски 

комплекс 

 

Виртуални витрини: 

 „А сега, накъде!? Къде да уча?“ – панорама на 
средното образование, презентации на професиите 

и профилите, по които ще се обучават ученици 

през учебната 2020/2021 година в Пернишка 

област 

 „Лято в ОДК“  – текущи публикации  

01/09/ – 30/09   

НЧ „Нови хоризонти-

2009“ 

Посещения на място – с 

предварително записване 

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

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

=album&album_id=1544352259033355 

01/09/вторник   

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Поетът“ – библиотечна витрина за Вениамин Величков 

(1935-2001) 

02/09/сряда  

10:00 – 17:00 ч. 

Отдел „Краезнание“ 

РБ „Светослав Минков“ 

„Фабрика „Кристал“ – тематична витрина 

03/09/четвъртък  

10:00 – 17:00 ч. 

Читалня 

РБ „Светослав Минков“ 

„Паметна дата“ – библиотечна изложба с материали от 

фонда, посветена на Съединението 

04/09/петък  

10:00 ч. 

Язовир „Бушляк“ 

с. Черна гора 

Турнир по риболов – инициатива на НЧ „Наука-1967” 

10:30 – 12:30 ч. 

Общински младежки дом 

„Baby love” – училище за родители, съвместна 

инициатива  

06/09/неделя Ден на Съединението 

https://www.museumpernik.com/
https://www.museumpernik.com/
http://www.odkpernik.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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11:30 ч. 

Пред двореца на културата 

Ден на Съединението – празничен концерт на Духовия 

оркестър с диригент Трифон Трифонов 

17:30 ч. 

Площада 

с. Люлин 

Традиционен събор – празнична програма, инициатива 

на Кметството и НЧ Хр. Ботев-1961“ 

 Общински младежки 

дом 

Съединението – мултимедийна презентация 

10/09/четвъртък  

16:00 – 18:00 ч. 

Галерия „Кракра” 

Румен Кожухаров – авторска  изложба 

14/09/понеделник  

16:00 ч. 

Клуб „Миньор“ 

„Вазови страници“ – рецитация, инициатива на НЧ 

„Миньор-2005“ 

15/09/вторник  

13:00 ч. 

НЧ „Елин Пелин-1903“ 

Детска музикална школа – откриване на творческия 

сезон 

15:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„Ваканция в Музея“ – детска изложба  

16:00 – 18.00 ч. 

Галерия „Арт салон“ 

Мирослав Будинов – авторска  изложба 

17/09/четвъртък ✝ Св. Мчци София, Вяра, Надежда и Любов 

16.00 – 19.00 ч. 

Галерия „Любен Гайдаров” 

Представителна изложба на СБХ –  представителство 

Перник 

17:00 ч. 

Пригаровия площад 

гр. Батановци 

Ден на града – празнична програма, инициатива на 

Кметството и НЧ „Просвета-1909“ 

18/09/петък  

10:30 – 12:30 ч. 

Общински младежки дом 

„Baby love” – училище за родители, съвместна 

инициатива  

21/09/понеделник  

10:00 – 17:00 ч. 

Читалня 

РБ „Светослав Минков“ 

„Свободна и независима България“ – експозиция на 

библиотечни материали, посветена на Деня на 

Независимостта 

15:00 ч. 

Клуб „Миньор“ 

„Здраве“ – лектория, инициатива на НЧ „Миньор-2005“ 

22/09/вторник Ден на Независимостта 

Ден на независимостта – празнична програма: 

 10:30 ч. 

Пред паметника на Кракра  
 Поднасяне на цвета 

 11:00 ч. 

Паметник на Кракра – 

площад „Кракра“ – Дворец 

на културата 

 Празнично дефиле 

 11:10 ч. 

Пред Двореца на културата 
 Ритуал за издигане на националното знаме 

 Слово на Кмета на община Перник 

 Слово на Областния управител 

 Концерт на АНПТ „Граовска младост“ 

 12:00 ч.  ХIII конкурс за детска рисунка – награждаване 
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Малък салон 

Дворец на културата 

на отличените 

23/09/сряда  

10:00 ч. 

Отдел „Изкуство“ 

http://www.libpernik.net 

РБ „Светослав Минков“ 

„Неподражаемият“  – информационен постер и 

виртуална витрина за 85-годишнината на художника 

Филип Седефчов (25 септември 1935) 

24/09/четвъртък  

09:00 – 17:00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

„394 стрелкова криворожка дивизия в Пернишкия 

край“ – изложба  

11:00 ч. 

НЧ „Чичо Стоян-1927“ 

с. Дивотино 

Литературна детска среща 

18:00 ч. 

Ул. „Търговска“ 

Street show dance – хип-хоп пърформънс, инициатива на 

Общинския младежки дом 

28/09/понеделник  

16:00 ч. 

Клуб „Миньор“ 

„Атлас – новото познание за познатите страни“ – 

съвременен дайджест, инициатива на НЧ „Миньор-2005“ 

30/09/сряда  

14:00 ч. 

Галерия „Марин Гогев“ 

„60 години Народно читалище „Искра-1960“ – честване 

18:30 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров“ 

Дворец на културата 

Концерт на Камерен оркестър „Орфей“ с диригент 

Райчо Христов – откриване на новия творчески сезон 

 

 

http://www.libpernik.net/

