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гр. Перник, ул. Радомир 1А, ет.2, офис 10  

 тел: 0898535628, 0885984469,  

 e-mail: newhorizons@abv.bg   

web site: www.novi-horizonti.com 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА 

НА НЧ „НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009“  

 

 

През 2023 година  НЧ „Нови хоризонти – 2009” ще поддържа и развива следните дейности:  

 

1. Vipgallery – постоянно действаща художествена галерия 

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

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

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

5. Клуб на журналиста „Остро перо“ 

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

7. Клуб „Сурова“- за пазители на традицията и почитатели на обичая 

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

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

10. ЖФПГ „Седмошарица“ 

11. Школа „София – the voice“- за съвременно певческото изкуство 

12. Вокална група за църковно пеене 

13. Дейност  в партньорство със СНЦ „Локално наследство“ - Локален център за опазване 

на НКН в Пернишко:  

- „Народният празник Сурова в Пернишко“ – елемент, вписан в Представителната листа на 

нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО) през 2015 г.; 

- „Селското хоро в Пернишко“ – елемент, вписан в Националната представителна листа на 

елементи на нематериалното културно наследство през 2021 г.  
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Форми 

Приоритети Акценти в дейността 

1. Vip Gallery – постоянно действаща художествена галерия 

Vip Gallery работи по представяне и 

популяризиране на автори и произведения 

на изобразителното изкуство от 

общината. Организира пленери за 

художници от Перник и гостуващи творци. 

Представя творби и автори във връзка с 

конкретните събития от програмата и при 

допълнителни прояви от подобен характер, 

свързани с дейността на галерията. 

 Във виното е истината, а в любовта 

историята. Сборна изложба. 

 Жените са цветя. Сборна изложба.  

 Възкресение! Аз съм пътят, истината и 

животът. Изложба иконопис.  

 Сила! Изложба за годишнината на Vip Gallery. 

 Нови творчески таланти. Vip Gallery 

представя млади автори. 

 Рождество Христово. Сборна изложба. 

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

Артцентър Нови хоризонти продължава 

работа в  ателиетата на Школата по 

изобразително изкуство. По програмата за 

2023 година Школата продължаващо ще 

развива дейности в областта на изящното 

изкуство. Акцент през годината ще е 

работата в класовете по графика. 

 Творчески занятия в школата по графика. 

 Участия в национални и международни 

конкурси и изложби.  

 Конкурс за рисунка на тема „Синьо лято“. 

 Изложби наоткрито за Деня на детето и 

Първия учебен ден 

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

Академията ще продължи дейността си 

през творческата 2023 година и работата 

с професионално ангажирани деца и 

младежи в сферата на изобразителното 

изкуство. Нов момент в развитието на 

академията е, че тя ще се проведе на 

етапи, посветени на четирите сезона, по 

време на  ученическите ваканции.  

 Творчески сесии  по графика „Зима“ и „Лято“. 

 Творчески сесии по живопис „Пролет“ и „Есен“.  

 Представяне на произведенията от зимната 

и пролетната сесия в сборна изложба. 

 Представяне на произведенията от лятната 

и есенната сесия в сборна изложба.  
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4. Клуб „Корени“  - по етнология, фолклористика, краезнание 

Клубът работи по опазване на културното 

наследство на територията на общината. 

Ръководител на клуба е етнологът 

Цветана Манова. Акцент в работата й през 

годината ще бъде темата „Родовата 

памет.“  

 Творческа среща в минния музей: Спомени на 

перничани за мината и града. 

 Познаваме ли се!? Поредица срещи и разкази 

по темата за родовата памет: „Моят род.“ 

5. Клуб на  журналиста „Остро перо“ 

Клубът е форма за творчески срещи на 

местната колегия. Място за 

професионални дискусии и коментари по 

актуални събития и теми от обществено-

политическия живот в  Перник и общината. 

Ръководител на клуба е  Милена Исаева.  

 Творчески срещи на членовете на клуба и 

изразяване на публични позиции по актуални 

теми в обществено-политическия живот в 

общината. 

 Организиране на номинации и събитие за  

приза „Остро перо“. 

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

Клубът на художника при читалището 

активно работи за популяризиране на 

изобразителното изкуство. Ръководител е 

художникът Сашо Евтимов.  Клубът 

организира творчески срещи и подпомага 

професионалната дейност на млади 

творци. 

 Организация и провеждане на балканско 

биенале по графика. 

 Летни творчески пътувания. 

 Спомени от лятото. Сборна изложба. 

 Участия в сборни изложби. 

7. Клуб „Сурова“- за пазители на традицията и почитатели на обичая 

Работи по представяне и популяризиране 

на местната маскарадна традиция. 

Ръководител на клуба е д-р Милена 

Любенова. Популяризира  мерки и практики 

за опазване на традиционния празник 

„Сурова в Пернишко“ като елемент от 

Световната листа на НКН. 

 

 Сурова в града - сурвакари из града. 

Включване на деца и младежи в сурвакарските 

групи по време на празника в селата. 

 Ателие за изработване на маски и костюми 

 Представяне на сурвакарската традиция в 

страната и чужбина. 
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8. Клуб „Жива природа“- по екология, биоразнообразие и околна среда 

Клуб „Жива природа“ работи по проблемни в 

екологично отношение теми и проблеми на 

местната общност. Ръководител на клуба 

е екологът Евгения Георгиева. Тя си 

партнира активно с НПО сектора за 

повишаване информираността на 

местната общност по проблемни в 

екологично отношение теми. 

  За чиста околна среда - Разделното събиране 

и оползотворяване на отпадъците -  

информационна среща. 

 Отпадъкът в бита и изкуството –   

представяне на модели и практики за 

ограничаване обема на текстилните отпадъци 

и приложението им в практики на приложното 

изкуство. 

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

Клубът е форма за упражняване и 

придобиване на умения в областта на 

фолклорното танцово изкуство.. 

Ръководител е Роман Михайлов. Клубът 

работи по усвояването на танцови образци 

и умения за представяне пред публика. 

 „Хайде на хорото“ – участие в Празника на 

селското хоро. 

 Мистерията Жеравна – участие в ежегодния 

събор на фолклорната носия. 

 

10. Женска фолклорна певческа група „Седмошарица“  

ЖФПГ „Седмошарица“ издирва, съхранява и 

популяризира образци на традиционното 

певческо  изкуство от регион „Граово“. 

Представя репертоара си в традиционни 

конкурси и фестивали. Творчески 

ръководител е Елена Димитрова. 

Съставът участва в дейностите по 

проекта „Традиционното изкуство в новото 

време“ с музикален ръководител Маргарита 

Зарева.  

 Дейности по издирване и записване на 

традиционни песенни образци от Граово. 

 Попълване състава и репертоара на групата. 

 Участие в местни празници в селищата от 

област Перник. 

 Представяне във фолклорни фестивали и 

конкурси. 

11. Школа за съвременно певческото изкуство  „София – the voice“ 

Школата стартира дейността си през 

2021 година, а през 2022 се включва 

активно в изпълнение на дейностите по 

 Поздрав за мама – концерт на изпълнители 

от школата. 
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проект на читалището, което укрепва и 

популяризира състава. Школата работи с 

деца и младежи.  Ръководител е София 

Георгиева. Провежда се репетиционен 

процес за продължаващо развитие на 

изпълнителите. 

 Концертна програма  за деня на детето -

Разказваме мечти с песен – епизод III 

 Концертна програма  за първия учебен ден -

Разказваме мечти с песен – епизод IV. 

 Участие в детски певчески конкурси в 

страната. 

12. Вокална група за църковно пеене 

Групата приобщава изпълнители на 

църковни песнопения. Провежда 

репетиционен процес за придобиване на 

умения и създаване на репертоар 

Ръководител е свещеник Марио Михов. 

 Участия за представяне  на традиционни 

православни песенни образци в публични 

събития в община Перник и страната. 

 Участие и представяне на празника на 

духовната музика в Габрово. 

13. Дейност  в партньорство със СНЦ „Локално наследство“ - Локален център за 

опазване на НКН в Пернишко 

Дейността е насочена към опазването, 

проучването и популяризирането на двата 

значими елемента от нематериалното 

културно наследство на Пернишкия регион: 

- „Народният празник Сурова в Пернишко“ – 

елемент, вписан в Представителната 

листа на нематериалното културно 

наследство на човечеството (ЮНЕСКО) 

през 2015 г.; 

- „Селското хоро в Пернишко“ – елемент, 

вписан в Националната представителна 

листа на елементи на нематериалното 

културно наследство през 2021 г.  

Основно направление в  работата на 

Локалния център е опазване и разширяване 

видимостта на двата елемента сред 

широката общественост. 

 Научноизследователска дейност.  

 Създаване на архивен масив от теренни 

материали. 

 Попълване на архивната сбирка с нови 

документи. 

 Работа с локалните общности, свързана с  

поддържане и опазване на двата елемента. 

 Укрепване капацитета на състава на 

Локалния център.  

 Популяризация на елементите чрез 

прилагане на съвременно маркетингово 

обезпечаване.  

 Организиране и провеждане на събития за 

популяризиране дейността на центъра и 

елементите на НКН. 
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гр. Перник, ул. Радомир 1А, ет.2, офис 10  

 тел: 0898535628, 0885984469,  

 e-mail: newhorizons@abv.bg   

web site: www.novi-horizonti.com 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЯВИТЕ  

В ПРОГРАМАТА ЗА 2023 ГОДИНА НА 

 

НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Перник 

№ ПРОЯВА ДАТА МЯСТО И ЧАС 

Месец Януари 

1 Изложба на традиционни сурвакарски маски и костюми 13 
пред Двореца на 

културата 16:00 ч.  

2 
Сурва в града - сурвакари из града. Запознаване с маскарадната 
традиция  

По допълнителен 
график 

3 
Творческо пътуване на членове на клуба на художника  
- По Сурва из Пернишко 

14  
Селата в Община 

Перник 

4 
На Бабин ден в Бегуновци – участие на ЖФПГ 
„Седмошарица“ в традиционния празник  

21  
Читалището в с. 

Бегуновци 11:00 ч.  

5 
Академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата за 

наследство“. Творчески сесии  по графика „Зима“ 
База на УОС 

Месец Февруари 

6 Обявяване на конкурс за рисунка на тема „Мечти“  1  Vip Gallery 17:30 ч.  

7 
Спомени за мината и града. Творческа среща на клуб 

Корени 
10 Минен музей 11:00 ч.  

8 
Участие на ЖФПГ „Седмошарица“ в празника „Вино и 
любов“ организиран от БАФЦ „Нестия“ 

14 град София 

9 
Във виното е истината, а в любовта историята. Сборна 

изложба 
14  Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Март 

10 
Ден на любителското творчество празнично веселие по 
граовски с изпълнения на творческите колективи при 
читалището 

1 Vip Gallery 10:30 ч. 

11 
Поздрав за мама – концерт на изпълнители от Школа 

„София – the voice“ 
8 Vip Gallery 17:30 ч. 

12 Жените са цветя. Сборна изложба 8 Vip Gallery 18:00 ч. 

13 
За чиста околна среда - Разделното събиране и 
оползотворяване на отпадъците -  информационна 
среща на клуб  „Жива природа“ 

22  Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Април 

14 
Познаваме ли се!? „Моят род.“ - Поредица срещи и 
разкази на Клуб „Корени“  за родовата памет 

18 - 26 Vip Gallery 17:30 ч. 

15 
Академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата 

за наследство“. Творчески сесии по живопис „Пролет“  
10 - 20 База на УОС 
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16 

Отпадъкът в бита и изкуството –  представяне на 
модели и практики за ограничаване обема на 
текстилните отпадъци и приложението им в практики на 
приложното изкуство – дискусионна среща на клуб  
„Жива природа“ 

22  Vip Gallery 17:30 ч. 

17 
Възкресение! Аз съм пътят, истината и животът. 
Изложба иконопис. 

23 Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Май 

18 
Провеждане на конкурса „Гласове и мелодии от 
Пернишко“ по проекта „Традиционното изкуство в 
новото време“ 

1 
Крепостта Кракра и 

площад Кракра 

19 
Организиране на номинации и събитие за  връчване на 

приза „Остро перо“. Инициатива на клуб „Остро перо“ 
21 Vip Gallery 17:30 ч. 

20 
Академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата 
за наследство“. Представяне на произведенията от 
зимната и пролетната сесии в сборна изложба 

10 - 30 Vip Gallery 17:30 ч. 

21 Сила! Изложба за годишнината на Vip Gallery 28 Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Юни 

22 
Концертна програма и изложба на открито за първия 
учебен ден - Разказваме мечти – епизод III 

1 
зад паметника  
Кракра 11:00 ч. 

23 
„Хайде на хорото“ – участие на изпълнителите от клуб „Поведи го, 

завърти го“  в Празника на селското хоро 
По допълнителен 

график 

24 
Участия на ЖФПГ „Седмошарица“. Представяне на традиционен 
песенен фолклор от Граово на сцената на Фестивала „Еньовден“ в 
кметство Изток и фестивала „Шопски наниз“ в Костинброд 

По допълнителен 
график 

25 
Познаваме ли се!? „Моят род.“ - Поредица срещи и 
разкази на Клуб „Корени“  за родовата памет 

27 Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Юли 

26 Конкурс за рисунка с изложба на тема „Синьо лято“ 1 - 30 Vip Gallery 17:30 ч. 

27 Творческо пътуване на членове на клуба на Художника 5-10 Терен край море 

28 
Академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата 
за наследство“. Творчески сесии  по графика „Лято“ 

10 - 20  База на УОС 

29 
Участие на ЖФПГ „Седмошарица“. Представяне на традиционен 
песенен фолклор от Граово на сцената на Фестивала „Витошки 
напеви Кладница 2023“ 

По допълнителен 
график 

Месец Август 

30 Творческо пътуване на членове на клуба на Художника 15 - 20 Планински терен 

31 
Участие на ЖФПГ „Седмошарица“. Представяне на традиционен 
песенен фолклор от Граово на сцената на Многожанровия 
фестивал в кв. Църква 

По допълнителен 
график 

32 
Мистерията Жеравна участие на изпълнителите от клуб „Поведи 
го, завърти го“   в ежегодния събор на фолклорната носия 

По допълнителен 
график 

33 
Представяне на сурвакарската традиция от членове на Клуб 

„Сурва “ в Сърбия   
По допълнителен 

график 

Месец Септември 

34 
Участие на ЖФПГ „Седмошарица“. Представяне на традиционен 
песенен фолклор от Граово на сцената на събора „Под Ком с 
песни, музика и танци“ в Петрохан 

По допълнителен 
график 
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35 
Академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата 
за наследство“. Творчески сесии по живопис „Есен“ 

 База на УОС 

36 
Спомени от лятото. Сборна изложба на художници 
участвали в летните творчески пътувания 

10  Vip Gallery 17:30 ч. 

37 
Концертна програма и изложба на открито за първия 

учебен ден - Разказваме мечти – епизод IV 
15 

зад паметника  
Кракра 11:00 ч. 

38 
Нови творчески таланти. Vip Gallery представя млади 

автори 
17 Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Октомври 

39 
Участие на ЖФПГ „Седмошарица“. Представяне на традиционен 
песенен фолклор от Граово на сцената на фестивала „Шарена 
черга в село Шишковци, област Кюстендил 

По допълнителен 
график 

40 
Участие и представяне на Вокалната група за църковно пеене в 
празника на духовната музика в Габрово  

По допълнителен 
график 

41 
Академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата 
за наследство“. Представяне на произведенията от 
лятната и есенната сесии в сборна изложба 

19 Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Ноември 

42 
Познаваме ли се!? „Моят род.“ - Поредица срещи и 

разкази на Клуб „Корени“  за родовата памет 
1 Vip Gallery 17:30 ч. 

43 Балканско биенале по графика Перник 2023. Изложба 11 Vip Gallery 17:30 ч. 

Месец Декември 

44 
Празничен предколеден концерт на ЖФПГ 
„Седмошарица“ 

12 Vip Gallery 17:30 ч. 

45 Рождество Христово - сборна изложба живопис 12 Vip Gallery 18:00 ч. 

46 
Коледен концерт на изпълнителите от Школа „София – 
the voice“ 

22 Vip Gallery 17:30 ч. 

 
 

 

 

Владимир Русев 

Секретар  на НЧ „Нови хоризонти – 2009” 
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