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

№ 23, БК „Елена”, офис 101, 

 тел: 0898535628, 0885984469,  

 e-mail: newhorizons@abv.bg   

web site: www.novi-horizonti.com 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

НА НЧ „НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009“  

 

През 2021 година  НЧ „Нови хоризонти – 2009” ще поддържа и развива следните 

форми на дейност:  

1. Vipgallery – постоянно действаща художествена галерия 

2. Артцентър „Нови хоризонти“ - Школа по изобразително изкуство с ателиета 

по изящно, приложно и неконвенционално изкуства.  

3. Лятна академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата за наследство“  

4. Клуб „Корени“  - по етнология, фолклористика, краезнание 

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

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

7. Клуб на художника – за майстори на четката от пернишко 

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

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

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

11. ЖФПГ „Седмошарица“  

 

Форми 

Приоритети Дейности 

Vip Gallery – постоянно действаща художествена галерия 

Vip Gallery ще работи активно по 

представяне и популяризиране на 

автори и произведения на 

изобразителното изкуство от 

общината. Ще организира два пленера 

за художници от Перник и гостуващи 

творци. Ще представи творби и 

автори в галерия „При Кмета“ във 

връзка с конкретните събития от 

програмата и при допълнителни 

прояви от подобен характер, свързани 

с дейността на галерията. 

 Сурвакарска работилница – 

изработване на маски 

 Възкресение Христово - изложба 

живопис 

 „Събуждане“  пленер по живопис с 

изложба 

 „Голото бърдо“ пленер по живопис 

с изложба 

 Рождество Христово - сборна 

изложба живопис 

Артцентър „Нови хоризонти“ - Школа по изобразително изкуство с  

ателиета по изящно, приложно и неконвенционално изкуства. 
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Артцентър Нови хоризонти 

продължава работа в  ателиетата 

на Школата по изобразително 

изкество. По програмата за 2021 

година Школата ще насочи 

дейността си в областта на 

изящното изкуство.  

Ще се работи в партньорство с 

професионални учебни заведения и с 

училища в общината в мобилни 

ателиета, а при продължаваща 

епидемична обстановка и 

дистанционно. 

 Мобилни ателиета по приложни 

изкуства – работа по групи с 

ученици в училища в Община 

Перник: 

 Изложба на участниците в 

ателиетата 

 Конкурс за рисунка 

 

Лятна академия по изобразително изкуство  

„Давам ти дъгата за наследство“ 

Академията ще продължи своето 

развитие през новата творческа 2021 

година и работата с професионално 

ангажирани средношколци и 

студенти в сферата на 

изобразителното изкуство. По 

програма през 2021 година ще се 

проведад три сесии – пролетна, лятна 

и есенна.  

 Лятна академия в групи за 

средношколци и за студенти по 

изобразително изкуство „Давам ти 

дъгата за наследство“  - творчески 

сесии и изложби 

Клуб „Корени“  - по етнология, фолклористика, краезнание 

През 2021  луб „Корени“ клубът ще 

продължи активно работа в тясно 

сътрудничество с и партньорство с 

НПО по темата Опазване на 

културното наследство на 

територията на общината и 

областта. Ще се продължи 

дейностите в цикъла инициативи 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.  

 Трифон зарезан – „Трифон зарезан 

– празникът на живо  

 Благовец – традиционни практиките 

в бита на перничани  

 Имало е преди нас, ще има и след 

нас – какво сме взели от предците и 

какво ще предадем на децата си – 

среща разговорс с колеги по темата 

за опазване на НКН  

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

Членове на клуба ще развиват дейност, 

в поредицата от срещи „Така и баба 

знае!“ за обмяна на опит между 

членовете на клуба в практики от 

бита на пернишките баби в 

 Бабин ден - празникът на теория и 

практика 

 Баба Марта бяла и червена, румена 

засмена – среща с Баба Марта  

 „Така и баба знае!“ – срещи за 
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партньорство с Клуб „Корени“. Ще 

подготвят и участват в събития в 

партньорство с Клуб на пенсионера 

 

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!“ 

Членовете на клуба са младежи от 

средните училища в общината с 

интереси в сферата на 

журналистиката и обществените 

комуникации. Сред основните задачи 

на клуба е да провокира млади хора в 

публично отразяванена събития и 

изразяване на лична и гражданска 

позиция по проблеми на общността. 

 „В десетката!“ поредица срещи с 

видни личности – Гости във 

Vipgallery 
 Индивидуална работа с младежите 

за придобиване на практически 

умения за отразяване на събития и 

авторски материали 

Клуб на художника – за майстори на четката от пернишко 
Клубът на художника при читалището 

ще продължи активна работа по 

подпомагане реализацията на лятната 

академиа.  

Ще участва в подготовката и 

провеждането на творческите 

дейности, събития и прояви в 

годишната програма на читалището. 

 Творческо пътуване - По Сурва из 

Пернишко 

 "Събуждане" пленер по живопис  

 „Голото бърдо“ – пленер по 

живопис 

 Творческо пътуване – Земенския 

пролом  

Клуб „Сурва“- за пазители на традицията и почитатели на обичая 
Клуб Сурва ще се включи активно със 

свои дейности в програмата на 

читалището за 2021 година. Ще 

продължи работата си по 

популяризиране на традиционната 

култура, свързана с обредното 

маскиране в страната и чужбина. Ще 

работи активно в партньорство по 

мерки за опазване на традиционния 

празник „Сурва в Пернишко“ като 

елемент от Световната листа на НКН 

на човечеството. 

 Сурва в града - сурвакари из града 

 Ателие за изработване на маски и 

костюми 

 Представяне на сурвакарската 

традиция в страната и чужбина 

Клуб „Жива природа“- по екология, биоразнообразие и околна среда 
Клуб „Жива природа“ ще работи по 

проблемни в екологично отношение 

теми и проблеми на местната 

общност.  Ще работи активно  с НПО 

сектора за повишаване 

информираността на местната 

общност по проблемни в екологично 

  Местната общност за чиста околна 

среда – дискусия 

 „От трън, та на глог“ – 

информационна среща за 

биоразнообразието в планината 

Голо бърдо 
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Програмата за дейността през 2021 година на НЧ „Нови хоризонти 2009“ включва 

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

1. Проект за финансиране на Лятната академия по изобразително изкуство 

2. Проект за закупуване на стилизирани облекла на участниците в клуб „Поведи 

го, завърти го!“ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение теми и проблеми. 

Клуб „Поведи го, завърти го“ - за  традиционно танцово изкуство 
Клубът се утвърди като формация за 

усвояване на традиционни танцови 

умения. Два дни седмично се провеждат 

репетиции под ръководството на 

квалифициран преподавател за 

упражняване и придобиване на умения в 

областта на фолклорното танцово 

изкуство. Ще продължи усвояването на 

нови танцови образци и ще работи 

активно за формиране на умения за 

представяне пред публика!  

 Граовско надиграване – 

представяне на танцови образци от 

репертоара на клуба 

 Творчески пътувания на членовете 

на клуба 

 Празничен концерт 

Женска фолклорна певческа група „Седмошарица“ 

ЖФПГ „Седмошарица“ активизира 

дейността си по усвояване на нови 

песенни образци от регион „Граово“. 

Представя репертоара си в 

традиционни и он-лайн публични 

събития, конкурси и фестивали. 

Формацията ще участва през 2021 

година във всички общински и 

регионални събори и фестивали. Ще се 

търсят възможности за представяне 

на състава и в различни форуми в 

страната и чужбина. 

 Участия и представяне във 

фолклорни фестивали и събори в 

пернишко, страната и чужбина - 

 Великденско надпяване по 

граовски – празник на граовската 

песен, организиран от НЧ Нови 

хоризонти 2009 
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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 ЗА 2021 ГОДИНА НА 
 

 
НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Перник 

 

№ ПРОЯВА ДАТА МЯСТО И ЧАС 

Месец Януари 

1 
Сурвакарска работилница и изложба на 

маски. 
от 6 до 30 
януари 

16:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

2 
Сурва в града – представяне на 

сурвакари. 
10 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 – празника на теория и 

практика. 
21 януари 

16:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

5 
Чорапена борса „Бабината ракла“ – 
демонстрация на ръчно плетене на 

чорапи с изложба 
28 януари 

16:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Февруари 

6 
Обявяване на конкурс за рисунка на тема 

„Мечти“ 
1 февруари 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

7 
Гости във Vip Gallery  - среща от 

поредицата „В десетката!“ 
5 февруари 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

8 
„Приказка без край!“ – Изложба на 
саморъчно направени украшения и 

бижуга. 
14 февруари 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

9 „Трифон зарезан – празникът на живо 14 февруари 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

10 
Мобилно ателие по изящно  изкуство– 

работа по групи с ученици в училища в 
Община Перник 

15 ÷ 26 
февруари 

Според учебната 
програма 

Училища в Перник 

Месец Март 

11 

Баба Марта бързала, мартеници вързала! 

– за празника и традицията среща с Баба 

Марта 

1 март 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

12 
Картини в един квадратен сантиметър – 
рисунки върху нокът – фотоизложба с 

демонстрация 
8 март 

16:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

13 
Мобилно ателие по изящно  изкуство– 

работа по групи с ученици в училища в 
Община Перник 

11 ÷ 22 март 
Според учебната 

програма 
Училища в Перник 
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14 
Благовец – традиционни практиките в 

бита на перничани 
25 март 

16:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена 

15 
Гости във Vip Gallery  - среща от 

поредицата „В десетката!“ 
26 март 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Април 

16 

Пролетна сесия на Академията по 
изобразително изкуство Перник 2020 

„Давам ти дъгата за наследство“  - 
творческа сесия с изложба 

3 ÷ 11 април 
По допълнителен 

график 

17 
Мобилно ателие по изящно изкуство– 

работа по групи с ученици в училища в 
Община Перник 

6 ÷ 25 април 
Според учебната 

програма 
Училища в Перник 

18 
Гости във Vip Gallery  -  среща от 

поредицата „В десетката!“ 
9 април 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

19 
Изложба с творбите от конкурс за 

рисунка на тема „Мечти“ – обявяване на 
резултатите 

19 април 
11:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Май 

20 
„Възкресение Христово“ – изложба 

живопис 
2 май 

17:00 часа 
Галерия При кмета 

21 

Великденско надпяване по граовски – 
празник на граовската песен, 

организиран от НЧ „Нови хоризонти 
2009“ 

3 май 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

22 

Великденско надиграване по граовски – 
представяне на танцови образци от 

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

4 май 
11:00 часа 

Пред БК „Елена“ 

23 
Изложба на участниците в ателиетата по 

изящно изкуство 
26 април 

11:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Юни 

24 
„Събуждане“  пленер по живопис с 

изложба 
14 - 20 юни 

По допълнителен 
график 

25 
Местната общност за чиста 

околна среда – дискусия 
11 юни 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

26 

На Еньовден с песен  – песни за празника 
от фолклорната съкровищница на 

Граово. Представяне на ЖФПГ 
„Седмошарица“ на празника „Еньовден“ 

24 юни 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Юли 

27 

Представяне на традиционен песенен 
фолклор от Граово на сцената на 

Фестивала Витошки напеви Кладница 
2021 

3 юли 
По допълнителен 

график 

28 
Представяне на традиционен песенен 

фолклор от Граово на сцената на 
Многожанровия фестивал в кв. Църква 

10 юли 
По допълнителен 

график 

29 

Лятна академия по изобразително 
изкуство  Перник 2021 „Давам ти дъгата 
за наследство“  - клас средношколци – 

творчески сесии с изложба 

13 ÷27 юли 
По допълнителен 

график 
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Месец Август 

30 

Лятна академия по изобразително 
изкуство  Перник 2021 „Давам ти дъгата 

за наследство“  - клас студенти – 
творчески сесии с изложба 

3 ÷ 16 август 
По допълнителен 

график 

Месец Септември 

31 
„Голото бърдо“  - пленер по живопис с 

изложба 
15 - 30 

септември 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК 

„Елена“ 

32 
„Така и баба знае“ – среща за обмяна на 

опит в практики от бита на пернишките 
баби в клуб „ЯН БАБИ ЯН“ 

17 септември 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

33 
„От трън, та на глог“ – информационна 

среща за биоразнообразието в планината 
Голо бърдо 

24 септември 
16:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Октомври 

34 
„На празник, като на празник“ – 

тържество по случай деня на възрастните 
хора в пенсионерски клуб „Струма“ 

1 октомври 
10:00 часа 

Клуб на пенсионера 
„Струма“ 

35 
„Голото бърдо“  изложба с творби от 

пленера по живопис 
11 октомври 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

36 
Гости във Vip Gallery  - среща от 

поредицата „В десетката!“ 
22 октомври 

17:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

Месец Ноември 

37 
Обявяване на резултатите от Конкурс за 

детска рисунка. Виртуална изложба. 
1 ноември 

11:00 часа 
Vip Gallery, БК „Елена“ 

38 

Имало е преди нас, ще има и след нас – 
какво сме взели от предците и какво ще 
предадем на децата си – дискусионна 

среща разговорс по темата за опазване на 
НКН 

6 ноември 
11:00 часа 

Vip Gallery, БК „Елена“ 

39 
Гости във Vip Gallery  - среща от 

поредицата „В десетката!“ 
19 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 
16 и 17 декември 

10:00 – 14: 00 часа 
Артцентър „Нови 

хоризонти“ 

42 
Празничен концерт на ЖФПГ 

„Седмошарица“ и Клуб „Поведи го, 
завърти го!“ 

25 декември 
11:30 часа 

Пред БК „Елена“ 

 

 

 

 

Владимир Русев 

Секретар  на НЧ „Нови хоризонти – 2009” 

 


