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гр. Перник, ул. Св.Св. Кирил и Методий 

№ 23, БК „Елена”, офис 101, 

 тел: 0898535628, 0893341951,  

 e-mail: newhorizons@abv.bg   

web site: www.novi-horizonti.com 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

НА НЧ „НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009“  

 

През 2019 година  се навършват десет години от създаването на НЧ „Нови 

хоризонти – 2009”. Годишнината ще бъде отбелязана с поредица от десет събития под 

общото мото „В десетката“. Устремено да достигне новите хоризонти през 2019 година 

читалището актуализира дейностите и формите за работа. В Програмата за 2019 година 

читалището ще развива дейност в следните форми: 

 Vipgallery – постоянно действаща художествена галерия 

 Арт център „Нови хоризонти“ - Школа по изобразително изкуство:  

o ателие по изящно изкуство;  

o ателие по приложно изкуство;  

o ателие по неконвенционално изкуство. 

 Лятна академия по изящни и приложни изкуства 

 Клуб „Корени“  - по етнология, фолклористика, краезнание 

 Клуб „ЯН БАБИ ЯН“- за даровити и гласовити баби, за баби  с таланти 

 Клуб по журналистика за младежи „Пука ми, пука ни, пукаме пуканки!“ 

 Клуб на художника – за майстори на четката от пернишко 

 Клуб „Сурва“- за пазители на традицията и почитатели на обичая 

 Клуб „Жива природа“- по екология, биоразнообразие, опазване на околната 

среда 

 Клуб „Поведи го, завърти го“- за  традиционно танцово изкуство 

Форми 

Приоритети Дейности 

Vip Gallery – постоянно действаща художествена галерия 

Vip Gallery продължава активно 

дейността си по представяне и 

популяризиране на автори и 

произведения на изобразителното 

изкуство от общината. Ще 

организира ежегодния пленер за 

художници от Перник. Ще представи 

двама автори в Атриума на Областна 

 Сурвакарска работилница – 

изложба – пластики и маски 

 Денят на Възкресението - изложба 

живопис 

 "Старият Перник" пленер по 

живопис с изложба 

 „Святи образи“ – изложба иконопис 

и дърворезба 
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администрация в дните преди 

маскарадния фестивал и в 

навечерието на Великден. 

 Рождество Христово - сборна 

изложба живопис 

Артцентър „Нови хоризонти“ - Школа по изобразително изкуство:  

ателие по изящно изкуство; ателие по приложно изкуство;  

ателие по неконвенционално изкуство. 

Артцентър Нови хоризонти 

продължава работата в  

ателиетата на Школа по приложно и 

изящно изкуства. По програмата за 

2019 година Школата ще насочи 

дейността си в областта на 

неконвенционалното изкуство и 

неговите форми: арт-инсталация, 

пърформанс, хепанинг, акция. 

Ще се работи в партньорство с 

училища в общината в мобилни 

ателиета. 

 Мобилни ателиета – работа по 

групи с ученици в училища в 

Община Перник: 

o ателие по изящно изкуство;  

o ателие по приложно изкуство;  

o ателие по неконвенционално 

изкуство; 

 Изложба на участниците в 

ателиетата 

 Конкурс за рисунка на тема 

„Изворът“ 

 

Лятна академия по изящни и приложни изкуства 

Академията развива успешно дейност  

вече няколко години  през летните 

месеци.  През 2019 година тя ще 

работи с напреднали в сферата на 

изобразителното изкуство за 

повишаване нивото и авторитета на 

начинанието. 

 Лятна академия в групи за 

средношколци и за студенти по 

изящни и приложни изкуства 

„Давам ти дъгата за наследство“  - 

изложба и творческа акция. 

Клуб „Корени“  - по етнология, фолклористика, краезнание 

Клуб „Корени“ е една от първите 

форми в портфолиото на читалището. 

През 2019 клубът ще активизира 

своята дейност, след кратко 

прекъсване. Активно ще работи за 

запознаване на младите хора с 

практики от бита и традициите на 

перничани в празничните дни от 

народния календар и традиционните 

практики в градския бит.  

 Лазаровден – 20 април 2019 -

Възкресение в името на вярата – 

традиционни практики в бита - 

лекция 

 Еньовден – 7 юли – 2019 - за 

еньовчето и традицията – среща-

разговор 

 Игнажден – 20 декември 2019 - 

традиционни практики в местния 

бит - беседа  

Клуб „ЯН БАБИ ЯН“ -  за даровити и гласовити баби, за баби  с таланти 

Клуб „ЯН БАБИ ЯН“ е нова дейност на 

читалището. Клубът ще формира 

състав от активни дами от третата 

възраст с потенциал да развиват 

дейности в личен и обществен интерес.  

 Бабин ден по градски – 21 януари – 

Дискусия на тема „Празник на 

мъдростта и добрината“ съвместно 

с клуб „Корени“ 
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Читалището ще подпомогне 

административно и логистично 

членовете на клуба при формирането 

му, изработването на план за работа и 

изпълнение на дейностите му. Членове 

на клуба ще участват в събития от 

програмата на читалището в 

партньорство с Клуб „Корени“.  

 Баба Марта бързала, мартеници 

вързала – Дискусия за произхода 

на мартеницата - съвместно с клуб 

„Корени“ 

 „Така и баба знае!“ – поредица от 

срещи за обмяна на опит между 

членовете на клуба в практики от 

бита на пернишките баби. 

Клуб по журналистика за младежи „Пука ми, пука ни, пукаме пуканки!“ 

Клубът бе създаден през 2017 година, 

когато осъществи поредица от 

творчески срещи и създаде интернет-

страницата „Пука ми, пука ни, пукаме 

пуканки!“. През 2018 се състоя 

естествена подмяна и попълване на 

членовете му. Членовете на клуба са 

младежи от средните училища в 

общината с интереси в сферата на 

журналистиката и обществените 

комуникации. 

 „В десетката!“ поредица от десет 

срещи с видни личности – Гости 

във Vipgallery 
 Индивидуална работа с младежите 

за придобиване на практически 

умения за отразяване на събития и 

авторски материали 
 Публикации във фейсбук 

страницата „Пука ми, пука ни, 

пукаме пуканки.“ 

Клуб на художника – за майстори на четката от пернишко 
Вече цяло десетилетие голяма част от 

художниците в Перник членуват в 

Клуба на художника при читалището. 

През 2019 година читалището ще 

работи за  активизиране дейността на 

клуба и за привличане на нови членове 

от младежките творпчески среди в 

състава му. 

 Творческо пътуване - По Сурва из 

Пернишко 

 "Старият Перник" пленер по 

живопис  

 Творческо пътуване - Резерватът 

„Острица“ – Цветно вдъхновение 

 Творческо пътуване - Край извора 

на Струма 
Клуб „Сурва“- за пазители на традицията и почитатели на обичая 

През годините, макар и ситуирано в 

градска среда, читалбището е 

реализирало дейности за 

популяризиране на сурвакарската 

традиция. След вписването на обичая 

„Сурва“ в световното нематериално 

наследство читалището продължава 

да реализира дейности в календара си за 

популяризиране на традицията. Тази 

практика очерта естествената 

потребност от сформирането на Клуб 

Сурва, който ще се включи със свои 

дейности в програмата на читалището 

 Сурва в града - представяне на 

сурвакари  

 Ателие за изработване на маски и 

костюми 

 Представяне на сурвакарската 

традиция в страната и чужбина 
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Програмата за дейността през 2019 година на НЧ „Нови хоризонти 2009“ включва 

дейности по разработване, осигуряване на финансиране и изпълнение на три проекта, 

дейности по актуализиране представянето на читалището във виртуалното 

пространство и творчески пътувания, участия и представяне на произведения, автори и 

изпълнители във фестивали, конкурси, изложби и др.: 

1. Проект за осигуряване на оборудване, озвучаване и представяне на 

художествени произведения във виртуални изложби; 

2. Проект за изграждане на игрище и създаване на клуб по Плажен волейбол; 

3. Проект за естетизиране на градската среда „Различните“; 

4. Актуализация и осъвременяване сайтовете на читалището и галерията и 

работа по представянето на дейността на читалището в социалните мрежи; 

5. Творчески пътувания на участниците в клубовете и школите при читалището. 

 

за 2019 година. 

Клуб „Жива природа“- по екология, биоразнообразие и околна среда 
Динамиката в развитието на страната 

налагат честата  равносметка къде и 

как живеем, полагаме ли нужните  

грижи за природата и нас самите. Това 

са основните мотиви на групата, 

инициирала създаването на Клуб „Жива 

природа“.  Членовете му се обединиха  

да работят по няколко злободневни за 

местната общественост теми  през 

2019 година. 

 Фините прахови частици в 

атмосферния въздух - лекция с 

демонстрации на съвременни 

практики за индивидуална защита 

 Растения в творения - Зелено арт 

ателие за растителен терариум 

"Бодливи приятели" 

 Червена лампа – изработване и 

представяне на карта на 

потенциални източници на 

замърсявания в града 

Клуб „Поведи го, завърти го“ - за  традиционно танцово изкуство 
Отчитайки потребността и 

нарастващия брой желаещи да 

усвояват и упражняват умения в 

сферата на традиционното танцово 

изкуство през 2019 година читалището 

отваря врати за  нова дейност. В новия 

клуб ще си дадат среща любители с 

вече придобити умения и начинаещи 

такива. През първото полугодие 

активно ще се работи по набиране на 

участници за попълване на състава и 

подготовката на репертоар. 

 Великденско надиграване – 

представяне на танцови образци от 

репертоара на клуба 

 Творчески пътувания на членовете 

на клуба 

 Коледен концерт 
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гр. Перник, ул. Св.Св. Кирил и Методий 

№ 23, БК „Елена”, офис 101, 

 тел: 0898535628, 0893341951,  

 e-mail: newhorizons@abv.bg   

web site: www.novi-horizonti.com 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЯВИТЕ  

В ПРОГРАМАТА НА НЧ „НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009“ ЗА 2019 ГОДИНА 

 
 

 

НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Перник 
 

 

№ 

 

ПРОЯВА 

 

ДАТА МЯСТО И ЧАС 

Месец Януари 

1 
Сурвакарска работилница – изложба – 
пластики и маски. 

от 10 до 30 януари 
16:00 часа 

Атриум на Областна 

администрация 

2 
Сурва в града – представяне на 

сурвакари. 
11 януари 

16:00 часа 
Пред БК „Елена“ 

3 
По Сурва из Пернишко - Творческо 
пътуване на членовете на Клуба на 
художника.  

13 и 14 януари Селища в общините 

Перник, Брезник и 

Радомир 

4 
Бабин ден по градски. Дискусия на 
тема „Празник на мъдростта и 
добрината.“  

21 януари 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Февруари 

5 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

8 февруари 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

6 

Мобилно ателие по изящно изкуство– 
работа по групи с ученици в училища в 
Община Перник 

11 ÷ 22 февруари 

Според учебната 

програма 

 Училища в община 

Перник 

7 
„Така и баба знае!“ – практики от бита 
на пернишките баби. 

21 февруари 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

8 

Фините прахови частици в 
атмосферния въздух - лекция с 
демонстрации на съвременни 
практики за индивидуална защита. 

28 февруари 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Март 

9 

Баба Марта бързала, мартеници 
вързала – Дискусия за произхода на 
мартеницата - съвместно с клуб 
„Корени“ 

1 март 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

10 

Мобилно ателие по приложно 
изкуство– работа по групи с ученици в 
училища в Община Перник 

11 ÷ 22 март 

Според учебната 

програма 

 Училища в община 

Перник 
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11 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

29 март 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Април 

12 
„Святи образи“ – изложба иконопис и 
дърворезба 10 ÷ 30 април 

16:00 часа 
Атриум на Областна 

администрация 

13 

Мобилно ателие по неконвенционално 
изкуство– работа по групи с ученици в 
училища в Община Перник 

8 ÷ 19 април 

Според учебната 

програма 

 Училища в община 

Перник 

14 
Гости във Vip Gallery  -  среща от 
поредицата „В десетката!“ 

12 април 17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

15 

Лазаровден – Възкресение в името на 
вярата – традиционни практики в бита 
- лекция 

20 април 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

16 
Денят на Възкресението /28 април/ - 
изложба живопис 

16 април 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

17 

Великденско надиграване – 
представяне на танцови образци от 
репертоара на Клуб „Поведи го, 
завърти го“ - за  традиционно танцово 
изкуство 

29 април 
11:00 часа 

Пред БК „Елена“ 

Месец Май 

18 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

10 май 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

19 

Изложба на участниците в ателиетата 
по изящно, приложно и 
неконвенционално изкуства 

13 май 

Според учебната 

програма 

 Училища в община 

Перник 

20 
Обявяване на Конкурс за рисунка на 
тема „Изворът“ 

20 май 
11:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

21 
Резерватът „Острица“ – Цветно 
вдъхновение - Творческо пътуване на 
членове на Клуба на художника 

25 май 
11:00 часа 

Хижа Славей, БР 

„Острица“ 

Месец Юни 

22 "Старият Перник" пленер по живопис 10 ÷ 14 юни 
По допълнителен 

график 

23 

Растения в творения - Зелено арт ателие 

за растителен терариум "Бодливи 

приятели" 
14 юни 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

24 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

21 юни 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

25 

Край извора на Струма - Творческо 
пътуване на членове на Клуба на 
художника  

29 юни  

11:00 часа 
През  Боснек и 

Чупетлово към извора  
на Струма 

Месец Юли 

26 
Еньовден – 7 юли - за еньовчето и 
традицията – среща-разговор 

5 юли 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

27 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

12 юли 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 
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28 

Лятна академия по изящни и приложни 
изкуства „Давам ти дъгата за 
наследство“  - клас средношколци 

15 ÷26 юли 
По допълнителен 

график 

Месец Август 

29 

Лятна академия по изящни и приложни 
изкуства „Давам ти дъгата за 
наследство“  - клас студенти 

12 ÷ 23 август 
По допълнителен 

график 

30 
Гости във Vip Gallery  среща от 
поредицата „В десетката!“ 

30 август  
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Септември 

31 

Изложба с произведения на 
участниците в Лятна академия по 
изящни и приложни изкуства „Давам 
ти дъгата за наследство“   

16 септември 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

32 
„Така и баба знае!“ – практики от бита 
на пернишките баби. 

20 септември 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

33 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

27 септември 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Октомври 

34 
"Старият Перник" изложба с творби от 
пленера по живопис 

4 октомври 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

35 

Представяне на виртуална изложба с 
работите на участниците в  Конкурс за 
рисунка на тема „Изворът“, обявяване 
на резултатите и отличените.  

14 октомври 
11:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

36 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

18 октомври 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Ноември 

37 
Обявяване на резултатите от Конкурс 
за рисунка на тема „Изворът“.  

8 ноември 
11:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

38 
Червена лампа – изработване и 
представяне на карта на потенциални 
източници на замърсявания в града 

18 ноември 
11:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

39 
Гости във Vip Gallery  - среща от 
поредицата „В десетката!“ 

29 ноеври 
17:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Декември 

40 
Рождество Христово - сборна изложба 

живопис 
10 декември 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

41 
Ателие за изработване на маски и 

костюми 14 и 15 декември 
10:00 – 14: 00 часа 

Артцентър „Нови 

хоризонти“ 

42 
Игнажден –традиционни практики в 
местния бит - беседа 

20 декември 
10:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

43 
Коледен концерт на Клуб Поведи го, 
завърти го!“ 

20 декевмри 
11:30 часа 

Пред БК „Елена“ 

 

 

Светлана  Панайотова 

Председател  на НЧ „Нови хоризонти – 2009” 


