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
За летните месеци 2022

ЮЛИ
/01/07/22/петък/

09:00 ч.
Храм „Св. Иван Рилски“
11:00 ч.
Храм „Св. Иван Рилски“ – Ларгото
– Паметник на св. Иван Рилски
12:00 ч.
с. Боснек
13:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
18:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“
19:30 ч.
Пред Двореца на културата
/01/07/22/ – /15/07/22/
От понеделник до петък
09:30-12:30 ч.
13:00-17:00 ч.
Галерия „Арт салон“
gallery.pernik.org
https://www.facebook.com/Galeria
Pernik/
/01/07/22/ – /31/07/22/
От понеделник до петък
По отделна програма
Обединен детски комплекс
/01/07/22/ – /03/09/22/

✝ Възвръщане честните мощи на преп. Йоан Рилски
чудотворец
✝ Св. безсребреници Козма и Дамян от Рим
Архиерейска света литургия
Литийно шествие и водосвет
Традиционен курбан за Св. Козма и Дамян –
инициатива на Кметството и НЧ „Трудолюбие-1926”
„Обичаите и традициите по Граовски“ – проектна
инициатива, финансирана от Национален фонд
„Култура“
„Виновни“ – театрална премиера, със специалното
участие на Мариана Попова и Веселин Плачков
Концерт на Илия Луков
Ателието към ХГ – изложба

Виртуално представяне

Ваканция в ОДК: Лято 2022 – организиран летен
отдих за деца
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От вторник до събота
10:00 – 17:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
gallery.pernik.org
https://www.facebook.com/Galeria
Pernik/
/01/07/22/ – /30/09/22/
08:30 – 18:00 ч.
Регионален исторически музей

/02/07/22/събота/
09:00 ч.
Пред читалището
с. Кладница
10:00 – 12:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
18:00 ч.
кв. „Църква”
/04/07/22/ – /29/07/22/
09:00 – 12:00 ч.
Регионален исторически музей
/05/07/22/вторник/
10:00 ч.
Детска градина „Миньорче”
17:30 ч.
Пред Двореца на културата
17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/06/07/22/сряда/
10:00 – 12:00 ч.
Градинката при паметника на
Кракра
10:30 ч.
НЧ „Чичо Стоян-1927“
с. Дивотино
19:00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
/06/07/22/ – /02/08/22/
От вторник до събота
10:00-18:00 ч.
Галерия „Кракра“

От колекцията на Художествената галерия – изложба
Виртуално представяне

Постоянни изложби:
 „Уникатите, в уникална среда“ – експозиция
Праистория VI-II хилядолетие пр.Хр.
 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ –
Перник“
 „По нашите земи...“ – съвместно с Националния
антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН
 „Пришълец от палеогена“ – сбирка минерали
 „Пътят към свободата“
“Витошки напеви” – ХV регионален фолклорен
събор, инициатива на НЧ „Пробуда-1937” и Кметството
Лятна програма за деца

Традиционен събор, празнична програма – инициатива
на Кметството и НЧ „Просвета-1909”
„Археологическо лято“ – тематични творчески
ателиета за деца от 9 до 14 години
Лятна читалня на открито, съвместна инициатива с РБ
„Св. Минков“
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон
Трифонов
„Младен Младенов на 60“ – изложба, откриване

Читалня на открито – инициатива на НЧ „Елин Пелин1903“
Детско лятно ателие – занималня в библиотеката
“Музикална мозайка от България” – концерт на
Камерен оркестър ”Орфей” и ученици от НМУ
”Любомир Пипков” София, диригент Райчо Христов,
проектна инициатива, финансирана от Общински фонд
„Култура“ Перник
Младен Младенов – изложба
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gallery.pernik.org
https://www.facebook.com/Galeria
Pernik/
/07/07/22/четвъртък/
10:00 – 12:00 ч.
Градинката при паметника на
Кракра Пернишки
11:30 ч.
Местността „Витановски уши“
с. Витановци
17:30 ч.
Пред Двореца на културата
18:00 ч.
Детската площадка пред блок №7
на ул. „Юрий Гагарин“
Кв. „Изток“
19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“

/08/07/22/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
/08/07/22/ – /09/07/22/
По отделна програма
Крепост „Кракра“
/11/07/22/понеделник/
13:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
19:00 ч.
Пред Двореца на културата
19:00 ч.
с. Мещица
/12/07/22/вторник/
17:30 ч.
Пред Двореца на културата
19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“

/14/07/22/четвъртък/
14:00 ч.
Пенсионерски клуб „Ален Мак“
18:00 ч.
Детската площадка на ул. "Лом"
при блок 74-80 в кв. „Изток“
19:00 ч.
Пред Двореца на културата

Виртуално представяне

✝ Св. вмчца Неделя
Читалня на открито – инициатива на НЧ „Елин Пелин1903“
Традиционен курбан за Св. Неделя – инициатива на
Кметството и НЧ „Отец Паисий-1928”
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон
Трифонов
„Детскотека под открито небе” – лятна забавна
програма, инициатива на Общинския младежки дом
„Кучки“ – автор Рафи Шарт, режисьор Асен Блатечки,
участват: Станимир Гъмов , Невена Бозукова, Албена
Павлова , Даниел Пеев и Петьо Петков-Шайбата,
гостува ДКТ “КонстантинВеличков” – Пазарджик
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
с „Инвал 92“ ЕООД
Пейка Парк фест – фестивал на съвременната градска
култура, второ издание
„Лазаруване“ – представяне на обичая, проектна
инициатива, финансирана от НФ „Култура“
Концерт на АНПТ ”Граовска младост”
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на НЧ „П. К. Яворов-1926“ и Кметството
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон
Трифонов
"Лъжи ме, обичам те" – гостуваща театрална
постановка, автор Алън Ейкбърн, режисьор Малин
Кръстев, участват: Герасим Георгиев-Геро, Стефания
Колева, Светлана Бонин, София Бобчева, Димитър
Живков, Христо Бонин
„Васил Левски“ – беседа, инициатива на НЧ „Искра1960“
„Детскотека под открито небе” – лятна забавна
програма, инициатива на Общинския младежки дом
„Музикална мозайка от България” – концерт на
Духовия оркестър и ФТФ ”Асти Денс”, диригент
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Трифон Трифонов, проектна инициатива, финансирана
от Общински фонд „Култура“ Перник
/14/07/22/ – /28/07/22/
10:00 – 12:00 ч.
Градинката при паметника на
Кракра Пернишки
/15/07/22/петък/
14:00 ч.
НЧ “Чичо Стоян- 1927”
с. Дивотино
/18/07/22/понеделник/
10:00 – 17:00 ч.
Читалня
РБ „Светослав Минков”
11:00 ч.
Паметник на Васил Левски
/18/07/22/ – /28/07/22/
08:30 – 18:00 ч.
Фоайе
Регионален исторически музей
/19/07/22/вторник/
10:00 ч.
Детска градина „Родолюбче”
/20/07/22/сряда/
14:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
18:00 ч.
Детската площадка на ул. "Лом"
при блок 3 в кв. „Изток“
/21/07/22/четвъртък/
10:30 ч.
Пред Кметство „Изток”
17:30 ч.
Галерия „Арт салон“
/22/07/22/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
/22/07/22/ – /15/09/22/
От понеделник до петък
09:30-12:30 ч.
13:00-17:00 ч.
Галерия „Арт салон“
gallery.pernik.org
https://www.facebook.com/Galeria
Pernik/
/23/07/22/събота/
11:00 ч.
Местността „ Могилката”
с. Дивотино

Лятна школа по изобразително и приложно изкуство,
инициатива на НЧ „Елин Пелин-1903“
Клуб „Невен“ – празнуване на рождени дни
185 години от рождението на Васил Левски
„Васил Левски – живот и дело“ (18.07.1837-18.02.1873)
– библиотечна експозиция
Поднасяне на венци и цветя по повод 185годишнината от рождението на Апостола
„Времето в хората и хората във времето“ – мобилна
изложба
Лятна читалня на открито, съвместна инициатива с РБ
„Св. Минков“
✝ Св. пророк Илия (Илинден)
Летни празници и обичаи – издирване и представяне
на традиции от празничния календар на Граово
„Детскотека под открито небе” – лятна забавна
програма, инициатива на Общинския младежки дом
„Зелената класна стая” – куклен театър на открито,
инициатива на Общинския младежки дом
Графика – изложба от колекцията на ХГ, откриване
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
с „Инвал 92“ ЕООД
Графика – изложба
Виртуално представяне

„Жътва“ – пресъздаване на обичая, инициатива на НЧ
„Чичо Стоян-1927“
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/23/07/22/ – /24/07/22/
10:00 ч.
Пред читалището
кв. ”Църква”
/27/07/22/сряда/
12:00 ч.
с. Боснек
13:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
/28/07/22/четвъртък/
10:30 ч.
Пред Кметство „Изток”
/29/07/22/петък/
16:00 ч.
Фоайе
Регионален исторически музей

Национален многожанров фестивал на хората с
увреждания, ХIV издание – съвместна инициатива на
НЧ “Просвета-1909” и Съюз на инвалидите в България –
Перник
✝ Св. вмчк Пантелеймон
Традиционен курбан за св. Пантелеймон, инициатива
на Кметството и НЧ „Трудолюбие-1926“
„Нишки от спомени“ – представяне на традиционната
за района шевица и украса на литака – проектна
инициатива, финансирана от НФ „Култура“
„Зелената класна стая” – куклен театър на открито,
инициатива на Общинския младежки дом
„Археологическо лято`2022 или 10 години по-късно“
– изложба постери, откриване

АВГУСТ
/01/08/22/понеделник/
14:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
/01/08/22/ – /31/08/22/
09:00 – 12:00 ч.
Регионален исторически музей
/02/08/22/вторник/
10:00 ч.
Детска градина „Калина Малина”
12:30 ч.
с. Студена
18:00 ч.
Пред читалището
20:30 ч.
Пред Младежки дом – Мошино
/04/08/22/четвъртък/
17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/05/08/22/ - 10/09/22/
От вторник до събота
10:00 – 17:30 ч.
Галерия „Кракра“
gallery.pernik.org

„В градината на баба“ – честване Деня на градинаря,
запознаване с плодове и зеленчуци, характерни за
района
Ваканция в Музея: Лято 2022 – интерактивна
програма за деца
Лятна читалня на открито, съвместна инициатива с РБ
„Св. Минков“
Традиционен курбан за Илинден (ст.ст.) – инициатива
на Кметството и НЧ „Светлина-1919”
Ден на квартал „Мошино“ – традиционен събор,
празнична програма, инициатива на Кметство „Изток”,
Общински младежки дом и НЧ „Съзнание-1922“
„Лято“ – обща изложба, откриване
„Лято“ – изложба
Виртуално представяне

https://www.facebook.com/Galeria
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Pernik/
/06/08/22/събота/
17:00 ч.
с. Боснек
/10/08/22/сряда/
10:00 – 17:00 ч.
Отдел „Изкуство“
РБ „Светослав Минков”
http://www.libpernik.net
/12/08/22/петък/
По отделна програма
Централна градска част
10:00 – 17:00 ч.
Отдел „Изкуство“
РБ „Светослав Минков”
http://www.libpernik.net
10:30 ч.
Общински младежки дом
/15/08/22/понеделник/
10:30 ч.
с. Дивотино
11:00 ч.
с. Витановци
Квартал „Изток“
12:00 ч.
с. Богданов дол
с. Боснек
/17/08/22/сряда/
14:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
/18/08/22/четвъртък/
14:00 ч.
Клуб „Миньор“
/19/08/22/петък/
10:00 – 17:00 ч.
Детски отдел
РБ „Светослав Минков”
http://www.libpernik.net
/20/08/22/събота/
18:30 ч.
с. Черна гора
/21/08/22/неделя/
11:00 ч.
НЧ “Чичо Стоян- 1927”
с. Дивотино
17:00 ч.
с. Кладница

✝ Преображение Господне
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Трудолюбие-1926”
75 години от рождението на Антоний Киров
(10.08.1947), художник –виртуална и библиотечна
витрина
Международен ден на младежта
„Перник на младите“ – младежки празник, инициатива
на Консултативния съвет за младежка политика и на
Международния младежки център – Перник
100 г. от рождението на проф. Секул Крумов
(14.08.1922-03.11.2003), скулптор – библиотечна и
виртуална витрина
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
с „Инвал 92“ ЕООД
✝ Успение на Пресвета Богородица
Традиционен курбан за св. Богородица – инициатива
на кметството и читалището

„Традиционни хора от Граово“ – проектна
инициатива, финансирана от Национален фонд
„Култура“
Ден на миньора
✝ Успение на преп. Йоан Рилски чудотворец
Ден на миньора – честване, инициатива на НЧ
„Миньор-2005“
„Приказният свят на Ангел Каралийчев” (21.08.190214.12.1972), презентация по повод 120 години от
рождението на твореца
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Наука-1967”
Литературно четене на творби на А. Каралийчев, по
повод 120-годишнината от рождението му
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Пробуда-1937”
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/22/08/22/понеделник/
11:30 ч.
Клуб „Миньор“
14:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
/26/08/22/петък/
10:30 ч.
Общински младежки дом
14:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
/27/08/22/събота/
19:00 ч.
с. Зидарци
19:30 ч.
с. Ярджиловци
/28/08/22/неделя/
18:00 ч.
с. Драгичево

„Физическа активност и дълголетие“ – здравна
беседа, инициатива на НЧ „Миньор-2005“
„Детски хора и игри на песен“ – проектна инициатива,
финансирана от НФ „Култура“
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
с „Инвал 92“ ЕООД
Пресъздаване на традиционна седянка от миналото –
проектна инициатива, финансирана от НФ „Култура“
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Васил Левски-1975”
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Христо Ботев-1940”
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Пробуда-1922”

СЕПТЕМВРИ
/02/09/22/петък/
10:00 – 17:00 ч.
Отдел „Краезнание“
РБ „Светослав Минков“
10:30 ч.
Общински младежки дом
/03/09/22/ – /04/09/22/
10:00 ч.
Пред читалището
с. Люлин
/05/09/22/понеделник/
10:00 – 17:00 ч.
Читалня
РБ „Светослав Минков“
/05/09/22/ – /09/09/22/
09:00 – 18:00 ч.
Фоайе
Регионален исторически музей
/06/09/22/вторник/
11:00 ч.
Пред Двореца на културата
17:00 ч.
с. Люлин

60 години от рождението на проф. Румен Ваташки
(04.09.1962), богослов – библиотечна витрина
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
с „Инвал 92“ ЕООД
"Люлин пее и танцува" – фолклорен събор,
инициатива на НЧ „Христо Ботев-1961“ и Кметството
„Съединението: символ на единството на българите”
– библиотечна изложба
„Спомен за герои“ – мобилна изложба
Ден на Съединението
Ден на Съединението – общоградско честване,
празнична програма на ОК Дворец на културата
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Христо Ботев-1961”
7

Общински младежки дом
/07/09/22/сряда/
14:00 ч.
Пенсионерски клуб „Ален мак“
18:00 ч.
РБ „Светослав Минков“
Общински младежки дом
Галерия „Марин Гогев“ към НЧ
„Съзнание-1922“
/08/09/22/четвъртък/
10:00 – 17:00 ч.
Отдел „Краезнание“
РБ „Светослав Минков“
17:30 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
/09/09/22/ – /14/10/22/
От вторник до събота
10:00 – 17:00 ч.
Галерия „Любен Гайдаров“
gallery.pernik.org
https://www.facebook.com/Galeria
Pernik/
/14/09/22/сряда/
17:30 ч.
Галерия „Кракра“
/15/09/22/четвъртък/
13:00 ч.
НЧ „Елин Пелин-1903“
15:00 ч.
Регионален исторически музей
16:00 ч.
Градинката при паметника на
Кракра Пернишки
/15/09/22/ – /08/10/22/
От вторник до събота
10:00-18:00 ч.
Галерия „Кракра“
gallery.pernik.org
https://www.facebook.com/Galeria
Pernik/
/16/09/22/петък/
10:00 – 17:00 ч.
Отдел „Изкуство“
РБ „Светослав Минков“
http://www.libpernik.net
10:30 ч.
Общински младежки дом
/17/09/22/събота/

„Съединението” – мултимедийна презентация
„Съединението прави силата“ – беседа, инициатива на
НЧ „Искра-1960“
Нощ на литературата – инициатива на Фондация
„Детски книги“, с подкрепата на Чешкия център в
София

✝ Рождество на Пресвета Богородица
70 години от рождението на Здравко Георгиев
(08.09.1952), поет – библиотечна витрина
Представителна изложба на СБХ – представителство
Перник, откриване
Представителна изложба на СБХ – Перник
Виртуално представяне

✝ Въздвижение на Св. Кръст Господен (Кръстовден)
Иван Стратиев – изложба, откриване
Начало на Новата учебна година
Откриване на творческия сезон на Детската музикална
школа
„Ваканция в музея“ – изложба, откриване
„Разказваме мечти с рисунка и песен“ – детски
празник, инициатива на НЧ „Нови хоризонти-2009“ по
проект, финансиран от НФК
Иван Стратиев - изложба
Виртуално представяне

65 години от рождението на Иван Букарски
(17.09.1957-30.04.2004), художник – библиотечна и
виртуална витрина
Baby love – училище за родители, съвместна инициатива
с „Инвал 92“ ЕООД
✝ Св. мчци Вяра, Надежда и Любов и майка им
София
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18:00 ч.
Пригаров площад
гр. Батановци
16:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
18:00 ч.
с. Кралев дол
/18/09/22/неделя/
/19/09/22/понеделник/
15:30 ч.
Клуб „Миньор“
/20/09/22/вторник/
17:30ч.
Галерия „Арт салон“
18:30 ч.
Пре Общинския младежки дом
/21/09/22/сряда/
10:00 – 17:00 ч.
Читалня
РБ „Светослав Минков“
10:00 ч.
НЧ „Отец Паисий-1928“
с. Витановци
/21/09/22/ – /30/09/22/
09:00 – 18:00 ч.
Фоайе
Регионален исторически музей
/21/09/22/ – /21/10/22/
От понеделник до петък
09:30-12:30 ч.
13:00-17:00 ч.
Галерия „Арт салон“
gallery.pernik.org
https://www.facebook.com/Galeria
Pernik/
/22/09/22/четвъртък/
11:00 ч.
Паметник на Кракра Пернишки
12:00 ч.
Пред Двореца на културата
/23/09/22/ – /25/09/22/
По отделна програма
НЧ „Пробуда-1935”
кв. „Бела вода“
/24/09/22/ – /25/09/22/
10:00 ч.

Ден на град Батановци – празнична програма,
инициатива на Кметството
„Фолклорно лято: Традициите и обичаите в село
Витановци, научи и покажи!“ – заключителен етап по
проектна инициатива, финансирана от Национален
фонд „Култура”
Традиционен събор – празнична програма, инициатива
на Кметството и НЧ „Св. Паисий Хилендарски-1927”
Здравна беседа – инициатива на НЧ „Миньор-2005“
„Светлина“ – изложба на Елена Темелкова, откриване
„Нова енергия” – пърформанс на Хип-хоп група Dance
quad за откриване новия творчески сезон
30 години от излизането на първия брой на вестник
„Съ-Перник“
„114 години от обявяване на Независимостта на
България” – експозиция на библиотечни материали
Есенни празници и обичаи – издирване и представяне
на традиции от празничния календар на Граово
„Независимостта на България“ – мобилна изложба

Елена Темелкова – изложба
Виртуално представяне

Ден на Независимостта
Ден на Независимостта – общоградско честване
 Ритуал за поднасяне на венци и цветя


Празнична програма на ОК Дворец на културата

Фестивал на музиката и танца

Baby Love – четвърто специализирано търговско
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Дворец на културата
/26/09/22/понеделник/
12:00 ч.
кв. ”Бела вода”
16:00 ч.
Клуб „Миньор“
/27/09/22/вторник/
10:00 ч.
Детска градина „Изворче”
11:30 ч.
Клуб „Миньор“
13:00 ч.
Младежки дом – Мошино
19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“
/29/09/22/четвъртък/
17:30 ч.
Галерия „Марин Гогев“
18:30 ч.
Галерия ”Любен Гайдаров”
Дворец на културата
/30/09/22/петък/
10:00 ч.
с. Мещица
13:00 ч.
Клуб „Миньор“
19:00 ч.
Театрален салон „Георги Русев“

изложение за детски стоки и услуги, инициатива на
„Инвал 92“ ЕООД
✝ Представяне на св.ап. и ев. Йоан Богослов
Традиционен курбан за Св. Йоан Богослов –
инициатива на Кметството и НЧ „Пробуда-1935”
„Атлас - новото познание за познатите страни“ –
съвременен дайджест (ежемесечен информационен
бюлетин - Монако), инициатива на НЧ „Миньор-2005“
Лятна читалня на открито, съвместна инициатива с РБ
„Св. Минков“
„Стани, стани, юнак балкански“ – беседа и видео
прожекция по повод 200 години от рождението на
възрожденския поет и културно-просветен деец Добри
Чинтулов, инициатива на НЧ „Миньор-2005“
„Любопитни факти за България” – открит урок с
ученици от Кметство „Изток”
„Извънредно положение“ – стендъп комедия, участват:
Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана
Трифонова
Изложба на Сашо Неговански, съвместна инициатива
на НЧ „Съзнание-1922“ и Държавен архив – Перник
Концерт на Камерен оркестър ”Орфей” – откриване
на творчески сезон 2022/2023
Туристически поход, инициатива на НЧ „П. К. Яворов1926“
„3 в 1“ – ежегоден забавен следобед по повод 1
октомври – празник на възрастните хора, на музиката и
на поезията, инициатива на НЧ „Миньор-2005“
Концерт на Орлин Горанов – гостува Музикалнодраматичен театър „Константин Кисимов“ Велико
Търново
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