ОБЩ ИНА

ПЕ РНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2015
2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1А
Тел. 076 602 933, факс 076 603 890; www.pernik.bg

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК

* ЮЛИ 2021 *
/01/07/21/четвъртък/
10:00 ч.
РБ „Светослав Минков”
http://www.libpernik.net
РБ „Св. Минков”
10:30 ч.
Пред кметство „Изток“
/01/07/21/ – /08/07/21/
09:00 – 15:00 ч.
Галерия „Марин Гогев“
/01/07/21/ – /09/07/21/
От понеделник до петък
09:30-12:30 ч.
13:00-17:00 ч.
Галерия „Арт салон“
/01/07/21/ – /13/07/21/
От вторник до събота
10:00 – 17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/01/07/21/ – /31/07/21/
08:30 – 18:00 ч.
Регионален исторически музей

„Страхотни моменти” – виртуално изложени корици на
списание „Архитектура“, по повод Международния ден
на архитектурата
„Най-добрите думи” – куклен театър на открито,
представление на Театрална къща „Усмивка”
Инициатива на ОбМД и Кметство „Изток
99 години читалище „Съзнание“ – изложба,
инициатива на НЧ „Съзнание-1922“
„Ателието“ към ХГ – годишна изложба

Мария Златкова – авторска изложба

Изложби:
 Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ –
Перник
 „Пришълец от палеогена“ – сбирка минерали
 „В нашите земи от праисторията до
средновековието“ – съвместно с Националния
антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН
 Минната църква «Свети Иван Рилски» – 100
години от освещаването й
 Старинни стъклени шедьоври от фонда на
РИМ – Перник
 „Некрополите на богатите и на бедните траки
(XI-VI в. пр.Хр.)“
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https://www.museumpernik.com
Регионален исторически музей
Вторник и четвъртък
10:00 – 12:00 ч.
НЧ „Пробуда-1928”
с. Богданов дол
От понеделник до петък
10.00 -12.00 ч.
Пред НЧ „Елин Пелин-1903“
По график – седмично
10:00 – 12:00 ч.
14:00 – 16:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928”
с. Витановци
Вторник и четвъртък
10:00 – 12:30 ч.
НЧ „Светлина-1919”
с. Студена
От вторник до събота
10:00 – 17:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
Вторник и петък
11:00 – 13:00 ч.
13:00 – 16:30 ч.
НЧ „Наука-1967”
с. Черна гора
/02/07/21/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
11.00 ч.
Пред НЧ „Наука-1967“
с. Черна гора
/02/07/21/ – /11/07/21/
По отделна програма
Тренировъчно игрище
Градски парк
/03/07/21/събота/
09:00 ч.
Пред читалището
с. Кладница
10:00 – 24:00 ч.
Регионален исторически музей –
Експозиция, Пернишка крепост,
Подземен музей по минно дело
10:30 – 12:30 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
16:00 ч.
село Кладница

„Багри от долините на Струма и Места“ обща регионална етнографска изложба
Културно-историческото наследство на Перник и
региона – седмични презентации
Читалищна занималня: детски игри, рисуване,
литературно четене, обичаи и традиции
Лятна школа по изобразително и приложно изкуство
„Фолклорно лято“ – приложни изкуства, библиотечни
дейности, рисуване, пеене и танцуване за деца

Летни занимания за деца: Рисуване, апликиране,
четене, спорт
Изложба от колекцията на ХГ Перник
Летни занимания за деца: рисуване, апликиране,
четене, спорт

Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
„Рисунки на асфалта“ – детска надпревара

Pernik Summer Fest

“Витошки напеви” – ХIV фолклорен фестивал,
инициатива на НЧ „Пробуда-1937” и Кметството
„Европейска нощ на музеите и галериите“ –
магазинна програма
„Да порисуваме в Галерията“ – практически
занимания за деца
Дамска вокална група „Агапе“ – концерт, инициатива
на НЧ „Миньор-2005“
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18:30 ч.
Пред читалището
кв. „Църква”
20:00 – 24:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
/05/07/21/понеделник/
19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“
/05/07/21/ - /07/07/21/
10:00 ч. – 12:00 ч.
Пред НЧ „Елин Пелин-1903“
/06/07/21/вторник/
11:00 ч.
Клуб „Миньор“
/07/07/21/сряда/
11:00 ч.
НЧ „Чичо Стоян-1927“
с. Дивотино
/08/07/21/четвъртък/
18:00 ч.
Детска площадка пред магазин
”Хранскомерс” – Кв. „Изток“
/09/07/21/петък/
19:00 ч.
Пред читалището
с. Мещица
/12/07/21/понеделник/
10:00 ч.
РБ „Св. Минков”, отд. „Изкуство“
http://www.libpernik.net
РБ „Св. Минков”
/14/07/21/сряда/
10:00 ч.
ДГ „Родолюбче”
Дворно пространство
14:00 ч.
Пенсионерски клуб „Ален мак“
кв. „Изток“
16:00 – 18:00ч.
Галерия „Арт салон“
/15/07/21/четвъртък/
10:30 ч.
Пред Кметство „Изток“
16:00 – 18:00ч.
Галерия „Кракра“

Ден на квартал „Църква“ – празнична програма,
инициатива на Кметството и НЧ „Просвета-1909”
„Европейска нощ на музеите и галериите“ –
Мултимедийно представяне на филми и произведения от
колекцията на ХГ
„Мъжът на жена ми“ – театрална постановка на Мариус
Куркински, сценография Милен Боричев, музикално
оформление Мариус Куркински, с участието на Мария
Сапунджиева, Ненчо Илчев и Кирил Ефремов

„Лятна читалня на открито”, инициатива за деца
"Перник в ретроракурси - фотоархивни разкази",
инициатива на НЧ „Миньор-2005“
Литературен конкурс „Чичо Стоян“ – официално
награждаване на лауреатите, съвместна инициатива с
Кметството
„Детскотека под открито небе” – инициатива на
Общинския младежки дом
Ден на селото – празнична програма, инициатива на
Кметството
„Жизнерадостната живопис на Любен Гайдаров” –
виртуална и библиотечна витрина по повод 115 г. от
рождението на художника /12 юли 1906 г. – 10 септ.
2004 г./
Лятна читалня на открито: “Приключенията на Зед: В
гората Интернет” – литературно четене на откъси от
книгата на Зорница Христова, инициатива на РБ
„Светослав Минков“
„184 години от рождението на Васил Левски“ –
беседа, инициатива на НЧ „Искра-1960“
Румен Кожухаров – авторска изложба, откриване
„За правилата на движение: пътни знаци за герои с
мустаци” – куклено шоу, представление на Театрална
къща „Усмивка”, инициатива на Кметството и
Общинския младежки дом
„Колекцията на Юри Георгиев “ – гостуваща изложба
от Държавен архив Перник, откриване
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19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“
/15/07/21/ – /30/07/21/
От понеделник до петък
09:30 - 12:30 ч.
13:00 - 17:00 ч.
Галерия „Арт салон“
/16/07/21/петък/
10:00 ч.
РБ „Светослав Минков”
10:00 ч.
РБ „Св. Минков”
http://www.libpernik.net
10:30 ч.
Общински младежки дом
/16/07/21/ – /31/07/21/
От вторник до събота
10:00 – 17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/17/07/21/събота/
10:30 – 12:30 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
/18/07/21/неделя/
11:00 ч.
Паметник на Васил Левски
11:00 – 16:00 ч.
Регионален исторически музей
/19/07/21/понеделник/
19:00 ч.
Театрален салон „Г. Русев“
/20/07/21/вторник/
10:00 ч.
ДГ „Калина Малина”
Дворно пространство
11:00 ч.
НЧ „Наука-1967“
с. Черна гора
/22/07/21/четвъртък/
18:00 ч.
Детска площадка на ул. „Лом“ – Кв.
„Изток“
/26/07/21/понеделник/
16:00 ч.
Клуб „Миньор“, гр. Перник
/27/07/21/вторник/
09:00 – 16:00 ч.

„Баща ми се казва Мария“ – от Иван Ангелов, режисьор
Асен Блатечки, театрална постановка с участието на
Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо
Петков-Шайбата, Жанина Стоилова и Невена Бозукова

Румен Кожухаров – авторска изложба

Васил Левски /18 юли 1837 – 18 февр. 1873 г./ библиотечна експозиция
„Скулпторът проф. Емил Попов на 70 години” /18
юли 1951 г./ - виртуална витрина
„Baby love” – училище за родители, съвместна
инициатива
„Колекцията на Юри Георгиев“ - гостуваща изложба
от Държавен архив Перник
„Да порисуваме в Галерията“ – практически
занимания за деца
Поднасяне на цветя по повод 184-годишнината от
рождението на Апостола
„Васил Левски“ – мобилна изложба
"Интерпретиране на балканското фолклорно
наследство" – проектна инициатива на НЧ „Съзнание1922“, заключителен концерт
✝ Св. прор. Илия (Илинден)
Лятна читалня на открито: “Приключенията на Зед: В
гората Интернет” – литературно четене на откъси от
книгата на Зорница Христова, инициатива на РБ
„Светослав Минков“
Турнир за малки и големи – спортни игри

„Детскотека под открито небе” – инициатива на
Общинския младежки дом
„Атлас - новото познание за познатите страни“ –
съвременен дайджест (ежемесечен информационен
бюлетин), инициатива на НЧ „Миньор-2005“
Инициатива „Отворени врати“ – безплатни
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Регионален исторически музей
/30/07/21/петък/
13:00 ч.
НЧ „Наука-1967“
с. Черна гора
/31/07/21/ – /01/08/21/
09:00 ч.
Пред читалището
кв. ”Църква”

посещения за РИМ – Експозиция и Пернишка крепост
,,Палавниците на село при баба и дядо” – игри и
забавления за деца
Национален многожанров фестивал на хората с
увреждания, ХIIІ издание – инициатива на Съюза на
инвалидите в България и НЧ „Просвета-1909“

Събитията ще се провеждат
в съответствие с регламентираните противоепидемични мерки!

17:00 ч.
Вход свободен
18:00 ч.
Вход свободен
21:00 ч.
Вход свободен

Pernik Summer Fest
02 – 11 юли 2021
Градски парк – Тренировъчно игрище
Пълна програма
/02/07/21/петък/
Кулинарно шоу на Ути Бъчваров

11:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
14:00 ч.
Вход свободен
18:00 ч.
Вход свободен
21:00 ч.
Вход свободен
11:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
14:00 ч.
Вход свободен
20:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и

Европейско първенство по футбол – 1/4 финал
Европейско първенство по футбол – 1/4 финал
/03/07/21/събота/
„Неродена мома“ - детско представление

Брънч с музикални и танцови ансамбли от Перник –
концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на
културата, диригент Трифон Трифонов
Европейско първенство по футбол – 1/4 финал
Европейско първенство по футбол – 1/4 финал
/04/07/21/неделя/
„Голямото жабешко пътешествие“ - детско
представление
Брънч с музикални и танцови ансамбли от Перник –
концерт на АНПТ ”Граовска младост” към ОК Дворец
на културата
Иво Димчев и 100 Кила – концерт
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на място
20:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
19:00 ч.
Вход свободен
21:00 ч.
Вход свободен
19:00 ч.
Вход свободен
21:00 ч.
Вход свободен
20:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
20:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
11:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
14:00 ч.
Вход свободен
20:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
11:00 ч.
Вход с билети
Билети - в мрежата на Eventim и
на място
14:00 ч.
Вход свободен
20:00 ч.
Вход свободен

/05/07/21/понеделник/
„Мемоарите на един въргал“ – моноспектакъл на
Влади Въргала
/06/07/21/вторник/
Спортен филм
Европейско първенство по футбол – 1/2 финал
/07/07/21/сряда/
Спортен филм
Европейско първенство по футбол – 1/2 финал
/08/07/21/четвъртък/
Пощенска кутия за приказки – „Футболни приказки“

/09/07/21/петък/
Уикеда и Bad City – концерт

/10/07/21/събота/
Ненчо Илчев - детско шоу с фокуси

Брънч с музикални и танцови ансамбли от Перник –
концерт на Камерен оркестър ”Орфей”, диригент Райчо
Христов
Васил Найденов – концерт

/11/07/21/неделя/
„Патиланско царство“ - детско представление

Брънч с музикални и танцови ансамбли от Перник
Европейско първенство по футбол – финал

Събитията ще се провеждат
в съответствие с регламентираните противоепидемични мерки!
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* АВГУСТ 2021 *
/01/08/21/неделя/
09:00 ч.
Пред читалището
кв. ”Църква”
/01/08/21/ - /10/08/21/
От вторник до събота
10:00 – 17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/01/08/21/ – /15/08/21/
Вторник и четвъртък
10:00 – 12:00 ч.
НЧ „Пробуда-1928”
с. Богданов дол
/01/08/21/ – /30/08/21/
От понеделник до петък
09:30 - 12:30 ч.
13:00 - 17:00 ч.
Галерия „Арт салон“
/01/08/21/ – /31/08/21/
08:00 – 18:00 ч.
Регионален исторически музей

https://www.museumpernik.com
Регионален исторически музей
По отделна програма
09:00 – 12:00 ч.
Регионален исторически музей
По отделна програма
09:00 – 13:00
Регионален исторически музей
Вторник и четвъртък
10:00 – 12:30 ч.

Национален многожанров фестивал на хората с
увреждания, ХIIІ издание – инициатива на Съюза на
инвалидите в България и НЧ „Просвета-1909“
„Колекцията на Юри Георгиев “ - гостуваща изложба
от Държавен архив Перник
Читалищна занималня: детски игри, рисуване,
литературно четене, обичаи и традиции

Румен Кожухаров– авторска изложба

Изложби:
 Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ –
Перник
 „Пришълец от палеогена“ – сбирка минерали
 „В нашите земи от праисторията до
средновековието“ – съвместно с Националния
антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН
 Минната църква «Свети Иван Рилски» – 100
години от освещаването й
 Старинни стъклени шедьоври от фонда на
РИМ – Перник
 „Некрополите на богатите и на бедните траки
(XI-VI в. пр.Хр.)“
 „Багри от долините на Струма и Места“ обща регионална етнографска изложба
Културно-историческото наследство на Перник и
региона – седмични презентации
„Ваканция в Музея: Лято 2021“ – интерактивна
програма за деца
„Археологическо лято 2021“ – интерактивна програма
за ученици
Летни занимания за деца: рисуване, апликиране,
четене, спорт
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НЧ „Светлина-1919”
с. Студена
По график – седмично
10:30 – 12:00 ч.
НЧ „Пробуда-1922”
с. Драгичево
По график – седмично
10:00 – 12:00 ч.
14:00 – 16:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928”
с. Витановци
От вторник до събота
10:00 – 17:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
Сряда и петък
11:00 – 13:00 ч.
13:00 – 16:30 ч.
НЧ „Наука-1967”
с. Черна гора
/02/08/21/понеделник/
18:00 ч.
кв. „Мошино”
/03/08/21/вторник/
09:00 – 16:00 ч.
Регионален исторически музей
Експозиция
10:00 ч.
ДГ „Миньорче”
Дворно пространство
/04/08/21/сряда/
09:30 ч.
НЧ „Наука-1967“
с. Черна гора
/06/08/21/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
/07/08/21/събота/
16:00 ч.
На площада
с. Боснек
/12/08/21/четвъртък/
По отделна програма
Централна градска част
/14/08/21/събота/
11:00 ч.
НЧ „Трудолюбие-1926“
с. Боснек
16:00 – 18:00ч.
Галерия „Кракра“

Летни занимания за деца: рисуване, апликиране,
четене, спорт
„Фолклорно лято“: приложни изкуства, библиотечни
дейности, рисуване, пеене и танцуване

Изложба от колекцията на ХГ Перник
Летни занимания за деца: рисуване, апликиране,
четене, спорт

Ден на квартал „Мошино“ – празнична програма,
инициатива на Кметство „Изток”, Общинския младежки
дом и НЧ „Съзнание-1922”
110 години от рождението на Михаил Лозанов –
Танка, изложба
Лятна читалня на открито: “Приключенията на Зед: В
гората Интернет” – литературно четене на откъси от
книгата на Зорница Христова, инициатива на РБ
„Светослав Минков“
,,Опознай родния край”, образователна инициатива

✝ Преображение Господне
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
Ден на селото – празнична програма, инициатива на
Кметството и НЧ „Трудолюбие-1926”
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта – общоградски
празник, инициатива на КСМП
Изложба на Сашо и Дария Евтимови с участието и на
местни художници
„Лято“ – обща изложба, откриване
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/15/08/21/неделя/
11:00 ч.
Пред храма „Успение Богородично“
/15/08/21/ – /31/08/21/
От вторник до събота
10:00 – 17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/16/08/21/понеделник/
10:00 - 17:00 ч.
РБ „Св. Минков”, отд. „Краезнание“

✝ Успение на Пресвета Богородица
Събор на квартал „Изток“ – концертна програма,
инициатива на НЧ „Искра-1960“
„Лято“ – обща изложба

„Талантът на поета, учителя и критика Ангел
Малинов” – библиотечна изложба по повод 60 години
от рождението му

/17/08/21/вторник/
„Старите рудници” – 130 г. от откриването на първия
10:00- 17:00 ч.
РБ „Св. Минков”, отд. „Краезнание“ местен рудник /17 (29) авг. 1891 г./, библиотечна
експозиция
130 години Държавни Mини „Перник“ – изложба
16:00 – 18:00 ч.
Подземен музей по минно дело
/18/08/21/сряда/
✝ Успение на преп. Йоан Рилски чудотворец
Ден на миньора
10:00 ч.
Лятна читалня на открито: “Цветна лудост“ –
ДГ „Миньорче”
образователен пъзел за деца, инициатива на РБ
Дворно пространство
„Светослав Минков“
10:00 – 14:00 ч.
Регионален исторически музей
/20/08/21/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
/21/08/21/събота/
18:30 ч.
Пред читалището
с. Черна гора
/22/08/21/неделя/
17:00 ч.
Пред читалището
с. Кладница
/27/08/21/петък/
11:30 ч.
НЧ „Наука-1967“
с. Черна гора
/27/08/21/ – /28/08/21/
19:00 ч.
На площада
с. Зидарци
19:30 ч.
На площада
с. Ярджиловци
/31/08/21/вторник/
09:00 – 16:00 ч.
Регионален исторически музей

130 години Държавни Мини „Перник“ – мобилна
изложба
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
Ден на селото – празнична програма, инициатива на
Кметството и НЧ „Наука-1967”
Ден на селото – празнична програма, инициатива на
Кметството и НЧ „Пробуда-1937”
,,Приказни герои” - детски карнавал

Ден на селото – празнична програма, инициатива на
Кметството и НЧ „Васил Левски-1975”
Ден на селото – празнична програма, инициатива на
Кметството и НЧ „Христо Ботев-1940”
Инициатива „Отворени врати“ – безплатни
посещения за РИМ – Експозиция и Пернишка крепост
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Събитията ще се провеждат
в съответствие с регламентираните противоепидемични мерки!

* СЕПТЕМВРИ 2021 *
/01/09/21/ – /10/09/21/
По график – седмично
10:00 – 12:00 ч.
14:00 – 16:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928”
с. Витановци
/01/09/21/ – /30/09/21/
08:30 – 18:00 ч.
Регионален исторически музей

https://www.museumpernik.com
Регионален исторически музей
/03/09/21/петък/
10:00 – 14:00 ч.
Регионален исторически музей
10:00 – 17:00 ч.
РБ „Св. Минков”, Читалня
/05/09/21/неделя/
10:00 ч.
Пред читалището
с. Люлин
/06/09/21/понеделник/
11:00 ч.
Пред Двореца на културата
17:00 ч.
Пред читалището
с. Люлин

„Фолклорно лято“: приложни изкуства, библиотечни
дейности, рисуване, пеене и танцуване

Изложби:
 Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ –
Перник
 „Пришълец от палеогена“ – сбирка минерали
 „В нашите земи от праисторията до
средновековието“ – съвместно с Националния
антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН
 Минната църква «Свети Иван Рилски» – 100
години от освещаването й
 Старинни стъклени шедьоври от фонда на
РИМ – Перник
 „Некрополите на богатите и на бедните траки
(XI-VI в. пр.Хр.)“
 „Багри от долините на Струма и Места“ обща регионална етнографска изложба
Културно-историческото наследство на Перник и
региона – седмични презентации
„Спомен за герои“ – мобилна изложба
„Съединението – дух и воля за обединение” –
библиотечна изложба
„Люлин пее” – фолклорен фестивал, инициатива на НЧ
„Христо Ботев-1961“ и Кметството
Ден на Съединението
Ден на Съединението – общоградско честване,
концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на
културата, диригент Трифон Трифонов
Ден на селото - празнична програма, инициатива на
Кметството и НЧ „Христо Ботев-1961”
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17:00 ч.
Пред читалището
с. Люлин

60 годии от основаването на на НЧ „Христо Ботев1961” – юбилейно честване

Общински младежки дом
/07/09/21/ – /10/09/21/
От вторник до петък
13:00 ч.-15:00 ч.
НЧ „Елин Пелин-1903“
/08/09/21/сряда/
10:00 ч.
ДГ „Калина Малина”
Дворно пространство
14:00 ч.
Пенсионерски клуб „Ален мак“
кв. „Изток“
17:00 ч.
Клуб „Миньор“

„Съединението” – мултимедийна презентация

/09/09/21/четвъртък/
10:00 ч.
ДГ „Родолюбче”
Дворно пространство
16:00 – 18:00 ч.
Галерия „Кракра“
/10/09/21/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
17:00 ч.
Пред читалището
с. Черна гора
19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“
/10/09/21/ – /30/09/21/
От вторник до събота
10:00 – 17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/15/09/21/сряда/
13:00 ч.
НЧ „Елин Пелин-1903“
15:00 – 17:00 ч.
Регионален исторически музей
/16/09/21/четвъртък/
14:00 ч.
НЧ „Искра-1960“
16:00 – 18:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
/17/09/21/петък/
09:00 ч. – 22:00 ч.
На площада при гарата
гр. Батановци

„Отново на училище“ – опресняване на знанията на
ученици от 1 до 4 клас

✝ Рождество на Пресвета Богородица
Лятна читалня на открито: “Цветна лудост“ –
образователен пъзел за деца, инициатива на РБ
„Светослав Минков“
„ Съединението прави силата“ - беседа по повод
Съединението на България, инициатива на НЧ
„Искра – 1960 г.”
80 години от блокадата на Ленинград – излъчване на
документален филм и литературно четене, инициатива
на НЧ „Миньор-2005“
Лятна читалня на открито: “Цветна лудост“ –
образователен пъзел за деца, инициатива на РБ
„Светослав Минков“
Илиан Любенов – авторска изложба, откриване
„Baby love” – училище за родители, съвместна
инициатива
,,Ваканцията свърши” - игри и забавления,
инициатива на НЧ „Наука-1967“
Четиримата италиански тенори - концерт
Илиан Любенов – авторска изложба

Откриване на творческия сезон на Детска музикална
школа
„Ваканция в музея“ – изложба, откриване
„Първият учебен център“ - тържество
Славка и Борис Деневи – изложба, откриване

✝ Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов
Ден на град Батановци - празнична програма,
инициатива на Кметството
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14:00 ч.
НЧ „Искра – 1960“, кв. „Изток“
16:00 ч.
Пред читалището, кв. „Бела вода“
/17/09/21/ – /30/09/21/
От вторник до събота
10:00 – 17:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
/18/09/21/събота/
18:00 ч.
Пред читалището
с. Кралев дол
/18/09/21/ – /20/09/21/
09:00 – 16:00 ч.
Регионален исторически музей
/21/09/21/вторник/
10:00 – 16:00 ч.
Регионален исторически музей
10:00 – 17:00 ч.
РБ „Св. Минков”, Читалня
/22/09/21/сряда/
10:00 ч.
Паметник на Кракра Пернишки
11:00 ч.
Пред Двореца на културата
09:00 – 16:00 ч.
Регионален исторически музей
/23/09/21/четвъртък/
16:00 – 18:00ч.
Галерия „Арт салон“
/24/09/21/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
/24/09/21/ – /30/09/21/
От понеделник до петък
09:30 - 12:30 ч.
13:00 - 17:00 ч.
Галерия „Арт салон“
/27/09/21/понеделник/
09:30 ч.
с. Черна гора
15:00 ч.
Клуб „Миньор“
16:00 ч.
Клуб „Миньор“

„Първият учебен център“ - тържество
Произведено по беловодски - вкусотийки в чинийки:
От зимника на дядо, инициатива на НЧ „Пробуда –
1935“
Славка и Борис Деневи - изложба

Ден на селото - празнична програма, инициатива на
Кметството и НЧ „Св. Паисий Хилендарски-1927”
Европейски дни на наследството: безплатни
посещения за РИМ – Експозиция и Пернишка крепост
„Независимостта на България“ – мобилна изложба
„Пътят до Независимостта” – библиотечна витрина
Ден на Независимостта на България
Ден на Независимостта – общоградско честване
 Поднасяне на цветя


Празнична програма – концерт на АНПТ
”Граовска младост”
„Отворени врати“ – безплатни посещения за РИМ –
Експозиция и Пернишка крепост
Мариета Савчева – авторска изложба, откриване
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
Мариета Савчева – авторска изложба

,,Есен в гората” – инициатива на НЧ „Наука-1967“ с
Клуб на жената и Пенсионерския клуб за отбелязване
на Международния ден на туризма
Информационна кампания "Здраве" – беседа „Грип и
грипоподобни болести – превенция и лечение“,
инициатива на НЧ „Миньор-2005“
„Атлас - новото познание за познатите страни“ –
съвременен дайджест (ежемесечен информационен
бюлетин), инициатива на НЧ „Миньор-2005“

/28/09/21/вторник/
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09:00 – 16:00 ч.
Регионален исторически музей
17:30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18:00 ч.
Пред Общинския младежки дом
19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“

/29/09/21/сряда/
11:00 ч.
Клуб „Миньор“
13:00 ч.
Младежки дом – Мошино
18:30 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
/30/09/21/четвъртък/
09:00 ч.
село Мещица

„Отворени врати“ – безплатни посещения за РИМ –
Експозиция и Пернишка крепост
„Бунтар” - представяне на младата поетеса от Перник
Никол Иванова и най-новата й стихосбирка
Start up – хип-хоп пърформанс
„Зорба“ – гостуваща театрална постановка на МГТ „Зад
канала“, режисьор Бина Харалампиева, с участието на:
Светлана Янчева, Василена Атанасова, Анастасия
Лютова, Васил Банов, Герасим Георгиев - Геро, Христо
Пъдев, Владимир Димитров, Мак Маринов и Георги
Кацарски
Проект „Ръкотворие“ (XII год.) - изложба, инициатива
на НЧ „Миньор-2005“
„Любопитни факти за независимостта на България” –
открит урок с ученици от Кметство „Изток”
Концерт на Камерен оркестър”Орфей” – откриване на
творчески сезон 2021/2022 г., диригент Райчо Христов
Поход до параклиса ,,Св. Николай нови Софийски" с
членовете на Дневния център за възрастни хора,
инициатива на НЧ „П. К. Яворов-1926“

Събитията ще се провеждат
в съответствие с регламентираните противоепидемични мерки!
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