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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 2022 ГОДИНА 

НА НЧ „НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009“  

 

През 2022 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 „Сурва“- 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.  

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 Vip 

Gasllery и галерия „При Кмета“ във връзка с 

конкретните събития от програмата и 

при допълнителни прояви от подобен 

характер, свързани с дейността на 

галерията. 

 Изложба на традиционни сурвакарски маски 

и костюми 

 Възкресение Христово - изложба живопис 

 „Събуждане“  пленер по живопис с изложба 

 „Голото бърдо“ пленер по живопис с 

изложба 

 Рождество Христово - сборна изложба 

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

Артцентър Нови хоризонти продължава 

работа в  ателиетата на Школата по 

изобразително изкуство. По програмата за 

2022 година Школата продължаващо ще 

развива дейнтости в областта на 

изящното изкуство.  

Ще се работи в партньорство 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 на тема „Мечти“ 

 

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

Академията ще продължи своето развитие 

през творческата 2022 година и работата 

с професионално ангажирани средношколци 

в сферата на изобразителното изкуство. 

През 2021 година читалището 

кандидатства и спечели финансиране от 

НФ Култура по проект, чието реализиране, 

договорено, е отложено за изпълнение през 

2022 г.   

 Творчески ателиета по живопис, графика и 

скулптура 

 Представяне на изложба в град София 

и/или Перник 

 Представяне на изложба в град Пловдив. 

 Представяне на изложба в град Варна. 

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

Клубът работи активно работа в тясно 

сътрудничество и партньорство с НПО по 

темата „Опазване на културното 

наследство“ на територията на общината 

и областта. Ръководител на клуба е 

етнолога Цветана Манова. Ще 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.  

 Бабин ден - теория и практики 

 Имало е преди нас, ще има и след нас ––  

среща-разговор  с възрастните жени от района 

на тема: „Какво зная от баба си“.  

 „Нашите обичаи по Коледа, Великден и 

Гергьовден“ – поредица от занимания със 

седмокласници 

 „Как празнувахме в къщи Коледа, Великден и 

Гергьовден?“ – поредица от писмени работи по 

повод празниците с ученици от две пернишки 

училища – обобщение на резултатите 

5. Клуб на  журналиста „Остро перо“ 

Клубът е форма за професионални 

творчески срещи на колегията от 

общината. Ръководител на клуба е  Милена 

Исаева - журналист и приподавател. 

Място за професионални дискусии и 

коментари по актуални събития и теми 

от обществено-политическия живот в  

Перник и общината. Работи в 

партньорство с клуба по Журналистика  

при ГПЧЕ „Симеон Радев“ в Перник. 

 Творчески срещи на членовете на клуба и 

изразяване на публични позиции по актуални 

теми в обществено-политическия живот в 

общината 

 Организиране и провеждане на конкурс 

„Остро перо“ за младежи с интерес към 

журналистиката. 

 Теренни интервюта на млади журналисти  

в помощ на проучвателската дейност на други 

форми в дейността на читалището 
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6. Клуб на художника – за майстори на четката от пернишко 

Клубът на художника при читалището 

активна подпомага реализацията на едно 

от приоритетните направления в 

дейността на читалището - лятната 

академия по изобразително изкуство. 

Ръководител на клуба е художника Сашо 

Евтимов. Участва в подготовката и 

провеждането на творческите дейности, 

събития и прояви в годишната програма на 

читалището.  Организира творчески 

срещи и подпомага професионалната 

дейност на млади творци. 

 Творческо пътуване - По Сурва из Пернишко 

 "Събуждане" – организиране и провеждане 

на пленер по живопис с изложба 

 „Голото бърдо“ –  организиране и 

провеждане на пленер по живопис с изложба 

 Творческо пътуване – Земенския пролом  

 Творчески срещи на поколенията  

 Участия в сборни изложби 

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

Работи по представяне и популяризиране 

на традиционната култура, свързана с 

обредното маскиране в страната и 

чужбина.Ръководител на клуба е д-р 

Милена Любенова. Развива контакти и 

партньорства в страната и чужбина. 

Популяризира  мерки и практики за 

опазване на традиционния празник „Сурва в 

Пернишко“ като елемент от Световната 

листа на нематериалното културно 

наследство (НКН) на човечеството. 

 Сурва в града - сурвакари из града . 

Включване на деца и младежи в сурвакарските 

групи по време на празника в селата 

 „Нашите сурвакарски маски“ – конкурс за 

рисунки с изложба 

 Ателие за изработване на маски и костюми 

 Представяне на сурвакарската традиция в 

страната и чужбина 

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 еколога Евгения Георгиева. 

Партнира си активно с НПО сектора за 

повишаване информираността на 

местната общност по проблемни в 

екологично отношение теми и проблеми. 

  Земята, водата, въздухът и грижата за 

тях  – поредица от три дискусия по 

проблемите на опазването на околната среда 

 „Резерватът Острица“ – информационна 

среща за биоразнообразието в планината Голо 

бърдо 

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

Клубът е форма за усвояване на 

традиционни танцови умения. Провежда 

репетиции под ръководството на 

квалифициран преподавател,  

хореографът  Роман Михайлов за 

упражняване и придобиване на умения в 

областта на фолклорното танцово 

изкуство. Продължава работа по 

усвояването на нови танцови образци и 

умения за представяне пред публика. 

 Граовско надиграване – представяне на 

танцови образци от репертоара на клуба 

 Творчески пътувания на членовете на 

клуба 

 „Хайде на хорото“ - празничен концерт  по 

повод деня на града 
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10. Женска фолклорна певческа група „Седмошарица“  

ЖФПГ „Седмошарица“ издирва, съхранява, 

поддържа и популяризира образци на 

традиционното певческо  изкуство от 

регион „Граово“. Представя репертоара си 

в традиционни и он-лайн публични събития, 

конкурси и фестивали. Формацията ще 

участва през 2022 година във всички 

общински и регионални конкурси, събори и 

фестивали. Ръководител на ЖФПГ е Елена 

Димитрова. Ще се търсят възможности за 

представяне на състава и в други форуми в 

страната и чужбина. 

 Проучвателска дейност по издирване и 

записване на традиционни песенни образци от 

Граово 

 Трифон зарезан – празникът на живо 

 Участия за представяне на традиционни 

фолклорни песенни образци  

 Великденско надпяване по граовски – 

празник на граовската песен, организиран от 

НЧ Нови хоризонти 2009 

 

11. Школа за съвременно певческото изкуство  „София – the voice“ 
Школата е е сформирана през месец 

септември 2021 година, в началото на 

творчески сезон 2021/2022. Ръководител е 

поп-изпълнителката София Георгиева.. 

Приобщава млади изпълнители – деца и 

младежи. Провежда репетиционен процес 

за придобиване на умения и създаване на 

репертоар. 

 Участия за представяне  на съвременни 

образци в публични събития в община Перник и 

страната 

 Участие във фестивали и конкурси 

 Участие и представяне в Арт фестивал 

„Сезони“ град Бургас за млади поп и рок 

изпълнители  

12. Вокална група за църковно пеене 
Групата е сформирана през месец 

септември 2021 година, в началото на 

творчески сезон 2021/2022. Ръководител е 

свещеник Марио Михов. Групата приобщава 

изпълнители на църковни песнопения. 

Провежда репетиционен процес за 

придобиване на умения и създаване на 

репертоар. 

 Участия за представяне  на традиционни 

православни песенни образци в публични 

събития в община Перник и страната 

 Участие в богослужения в храмове в 

общинатата на църковни празници 

 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 на центъра има за задача, чрез 

укрепване на организацията и повишаване 

на капацитета на членовете й, да 

подкрепи процеса на изпълнение на 

основните цели – да подпомогне 

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 

 Научноизследователска работа чрез 

използването на етноложки методи на теренна 

работа.  

 Създаване на архивен масив от теренни 

материали, чрез наемане и организиране на 

облачно пространство за съхранението и 

ползването им за научна и популяризаторска 

работа. 

 Попълване на архивната сбирка с нови 

документи, натрупани чрез теренни 

проучвания. 

 Работа с локалните общности, свързана с  
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Програмата за дейността през 2022 година на НЧ „Нови хоризонти 2009“ включва 

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

 

І. Проект Лятна академия по изобразително изкуство 2021/22 „Давам ти дъгата за 

наследство“, финансиран от НФК по Програма „Целево финансово подпомагане“ на НФ 

„Култура“ по Договор ЦФП – 8/20.09.2021 г.  Проектът акцентира върху традиционно събитие, 

което през последните години динамично се разви и вече има национален характер. В него 

водещата организация НЧ „Нови хоризонти 2009“ град Перник си партнира с НУИИ „Илия Петров“ 

град София, НХГ „Цанко Лавренов“ град Пловдив и НУИ „Добри Христов“ град Варна. Академията 

е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2021/22 година.  Това е седмото 

поредно издание на лятната академия, в което участие ще вземат осемнайсет възпитаници на 

трите училища, изучаващи изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои 

работи  в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина. 

 

Основните дейности по проекта са едноседмична творческа работа на участниците в 

направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в три 

изложби в София и/или Перник, в Пловдив и Варна пред широк кръг публики.  

 

ІІ. Проект „Разказваме мечти с рисунка и песен“, с който читалището кандидатства за 

финансиране по Програма „Подкрепа на Частни организации в областта на любителското 

изкуство/Сесия 2021. При финансиране на предложението по проекта ще се изпълняват 

дейности в две творчески школи: Школа „Синьо лято“ по изобразително изкуство – графика и 

рисунки с пастел и Школа „София – the voice“ по съвременно певческо изкуство.  

По проекта ще се проведат две публични изяви на открито: Епизод І – празник по повод 1-ви юни 

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.  

В тази връзка основното направление в  

работата на Ложкалния център е опазване 

и разширяване видимостта на двата 

елемента сред широката общественост. 

поддържане и опазване на двата елемент. 

 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. 

Дейности 
Времеви график 

VII 2022 VIII 2022 ІХ 2022 

Ателиета по живопис, графика и скулптура 11-16.07.2022   

Изложба в град София и/или Перник 18-30.07.2022    

Експониране на изложба в град Пловдив.  1-15.08.2022   

Експониране на изложба в град Варна.  17-31.08.2022  

Представяне на резултатите от проекта.    1-10.09.2022 
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– международния ден на детето и Епизод ІІ – празник по повод началото на новата учебна 

година при следния времеви график:  

 

ІІІ. Проект „Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“, по който НЧ „Нови хоризонти 2009“ 

е партньор на СНЦ „Локално наследство“ – водеща организация по проектното предложение, 

внесен за разглеждане по Програма „Подкрепа на Частни организации в областта на 

любителското изкуство/Сесия 2021. При финансиране на предложението по проекта ще се 

изпълняват дейностите: 

- Провеждане на  празник на Селското хоро в Пернишко, в който да се включат носители на 

традиционното умение от целия регион, като целта е те да представят локалните особености в 

изпълнението на хорото на различните селищни общности.; 

- Дейности по маркетинг и реклама, чрез изпълнението на които, елемента на нематериалното 

културно наследство „Селското хоро в Пернишко“ да постигне висока степен на разпознаваемост 

за последващо включване на нови публики и носители в процеса на неговата популяризация. 

 

Проектната идея предвижда в развитие Празникът да се превърне в ежегодна традиционна 

проява, която да надскочи участието на представителите от местната общност, като включи с 

изпълнения и представяне на селското хоро  творчески колективи от  цялата страна. 

 

ІV. Проект „Рановиране на пространство за административна и творческа дейност и 

публични изяви на НЧ „Нови хоризонти 2009“.  

 

Проектът се изготвя от екипа на НЧ “Нови хоризонти. Касае цялостно реновиране на помещения 

и оформяне на пространства за административна и творческа дейност и публични изяви на НЧ 

„Нови хоризонти 2009“. Дейностите по проекта  са в партньорство с Община Перник. За 

реновиране на вътрешните пространства НЧ „Нови хоризонти 2009“ по проекта ще се търси 

финансова подкрепа и от Министерство на културата. 

 

Дейности 
Времеви график 

ІV 2022 V 2022 VІ 2022 VІІ 2022 VІІІ 2022 ІХ 2022 

Творчески занимания 01.04 – 31.05.2022    

Епизод І   01.06.2022   

Творчески занимания   01.07 – 31.08.2022  

Епизод ІІ      15.09.2022 

Дейности 
Времеви график 

ХІІ 2019 І 2022 ІІ 2022 

Провеждане на  работни срещи на екипа и двамата специалисти 
от научно- творческия екип – етнолог и етнохореолог 

01.12 -20.01.2022  

Провеждане на събитие: “Надиграване „Дръж се земьо, граовец 
те гази“ – Празник на селското хоро в Пернишко“ 

 22.01.2022  

Дейности по маркетинг и реклама 01.12 -28.02.2022 
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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 2022 ГОДИНА НА 

 

НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Перник 

№ ПРОЯВА ДАТА МЯСТО И ЧАС 

Месец Януари 

1 Изложба на традиционни сурвакарски маски икостюми 10  
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

2 

Сурва в града - сурвакари из града. Запознаване с 
маскарадната традиция и ключване на деца и младежи 
от пернишки училища в сурвакарските групи по време 
на празника в селата 

10 - 14 
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

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

14  Селата в Община Перник 

4 Бабин ден - теория и практики 21  
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

5 
Надиграване „Дръж се земьо, граовец те гази“ – 
Празник на селското хоро в Пернишко 

22  
11:00 ч. пред Двореца на 

културата 

6 
„Бабината ракла“ – демонстрация на ръчно плетене на 
чорапи. Акция по набиране на модели - експонати. 

28  
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

Месец Февруари 

7 
Обявяване на конкурс за детска рисунка на тема 
„Мечти“ 

1  
11:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

8 
Въздухът и грижата за него  – дискусия от поредицата 
по проблемите на опазването на околната среда 

11 
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

9 Трифон зарезан – празникът на живо в Бегуновци 14 
Читалището в село 

Бегуновци 

10 
Мобилно ателие по изящно изкуство– работа по групи с 
ученици в училища в Община Перник 

7 - 25  
Според учебната програма 

Училища в Перник 

11 "Събуждане" – пленер по живопис  21 - 28  Хижа Славей 

Месец Март 

12 
Ден на любителското творчество празнично веселие по 
граовски с изпълнения на творческите колективи при 
читалището 

1 
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

13 
Мобилно ателие по изящно изкуство– работа по групи с 
ученици в училища в Община Перник 

7 ÷ 25 
Според учебната програма. 

Училища в Перник 

14 
Пролетно граовско надиграване – представяне на 
танцови образци от репертоара на клуб „Поведи го, 
завърти го“ 

22  
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

15 
Водата и грижата за нея  – дискусия от поредицата по 
проблемите на опазването на околната среда 

 
16:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

16 Изложба от пленера по живопис „Събуждане“    23  16:00 ч. Vip Gallery 

file:///C:/Users/User/Downloads/newhorizonsHYPERLINK%20%22mailto:neuhorizons@abv.bg%22@HYPERLINK%20%22mailto:neuhorizons@abv.bg%22abvHYPERLINK%20%22mailto:neuhorizons@abv.bg%22.HYPERLINK%20%22mailto:neuhorizons@abv.bg%22bg
file:///C:/Users/User/Downloads/wwwHYPERLINK%20%22http:/www.newhorizons-bg.eu/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.newhorizons-bg.eu/%22нож
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Месец Април 

17 
Школа „Синьо лято“ по изобразително изкуство – 
графика и рисунки с пастел – работа с деца в 
изпълнение на дейности по проект 

1 - 30 
НЧ Нови хоризонти 2009 

Арт център  

18 
Мобилно ателие по изящно изкуство – работа по групи 
с ученици в училища в Община Перник 

18 - 26 
Според учебната програма. 

Училища в Перник 

19 
Великден – занимания със седмокласници в две 
пернишки училища от поредицата „Нашите обичаи“ 

10 - 20 Училища в община Перник 

20 
Земята  и грижата за нея  – дискусия от поредицата по 
проблемите на опазването на околната среда 

22  НЧ Нови хоризонти 2009 

21 Възкресение Христово - изложба живопис 23 16:00 ч. Vip Gallery 

22 
Великденско надпяване по граовски – празник на 
граовската песен, организиран от НЧ Нови хоризонти 
2009 

25 
11:00 ч. пред Двореца на 

културата 

Месец Май 

23 
Как празнуваме в къщи Великден - писмени работи по 
повод празниците с ученици от две пернишки училища 
– обобщение на резултатите 

1 - 5 Училища в община Перник 

24 
Гергьовден  – занимания със седмокласници в две 
пернишки училища от поредицата „Нашите обичаи“ 

1 - 6 Училища в община Перник 

25 
Как празнуваме в къщи Гергьовден - писмени работи по 
повод празниците с ученици от две пернишки училища 
– обобщение на резултатите 

10 - 15  Училища в община Перник 

26 
Изложба на участниците в ателиетата по изящно 
изкуство 

10 
11:00 часа 
Vip Gallery 

27 
Организиране и провеждане на конкурс „Остро перо“ за 
младежи с интерес към журналистиката. 

1 - 24 НЧ Нови хоризонти 2009 

28 
Школа „Синьо лято“ по изобразително изкуство – 
графика и рисунки с пастел – работа с деца в 
изпълнение на дейности по проект 

1 - 31 
НЧ Нови хоризонти 2009 

Арт център  

Месец Юни 

29 
„Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод І – 
празник по повод 1-ви юни – международния ден на 
детето в изпълнение на дейности по проект  

1 
11:00 ч. пред Двореца на 

културата 

30 
Изложба с творбите от конкурс за рисунка на тема 
„Мечти“ – обявяване на резултатите 

15 
11:00 часа 
Vip Gallery 

31 
Представяне на традиционен песенен фолклор от 
Граово на сцената на Фестивала „Еньовден“ в кметство 
Изток 

24  Кметство Изток 

32 
„Резерватът Острица“ – информационна среща за 
биоразнообразието в планината Голо бърдо 

27 НЧ Нови хоризонти 2009 

33 Лятна творческа среща на поколенията художници 30 16:00 ч. Vip Gallery 

Месец Юли 

34 
Школа „София – the voice“ по съвременно певческо 
изкуство – работа с деца в изпълнение на дейности по 
проект 

1 - 30 НЧ Нови хоризонти 2009 

35 
Участие и представяне на изпълнителите от школа 
„София – the voice“ в Арт фестивал „Сезони“ град 
Бургас за млади поп и рок изпълнители. 

юли Бургас 
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36 
Лятна академия - творчески ателиета по живопис, 
графика и скулптура в изпълнение на дейности по 
проект 

11 - 16  По допълнителен график 

37 
Лятна академия - Експониране на изложба в град 
София и/или Перник в изпълнение на дейности по 
проект 

18 - 30  По допълнителен график 

38 
Представяне на традиционен песенен фолклор от 
Граово на сцената на Фестивала Витошки напеви 
Кладница 2021 

юли По допълнителен график 

Месец Август 

39 
Школа „София – the voice“ по съвременно певческо 
изкуство – работа с деца в изпълнение на дейности по 
проект 

1 - 31 По допълнителен график 

40 
Представяне на традиционен песенен фолклор от 
Граово на сцената на Многожанровия фестивал в кв. 
Църква 

август По допълнителен график 

41 
Лятна академия - Експониране на изложба в град 
Пловдив в изпълнение на дейности по проект   

1-15  По допълнителен график 

42 
Лятна академия - Експониране на изложба в град 
Варна в изпълнение на дейности по проект 

17-31  По допълнителен график 

Месец Септември 

43 
Представяне на традиционен песенен фолклор от 
Граово на сцената на събора „Под Ком с песни, музика 
и танци“ в Петрохан 

септември  По допълнителен график 

44 
Представяне на традиционен песенен фолклор от 
Граово на сцената на фестивала „Шарена черга в село 
Шишковци, област Кюстендил 

септември  По допълнителен график 

45 
„Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод ІІ – 
празник по повод началото на новата учебна година в 
изпълнение на дейности по проект 

15 
11:00 ч. пред Двореца на 

културата 

46 
Творческо пътуване на членовете на клуба на 

художника – Земенския пролом  
17 Община Земен 

47 „Голото бърдо“ пленер по живопис  19 - 23 Хижа Славей 

Месец Октомври 

48 
Празник за деня на възрастните хора с изпълнения на 
колективи при читалището. 

1 
11:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

49 
Участие и представяне на Вокалната група за църковно 
пеене в празника на духовната музика в Габрово  

октомври 
11:00 ч.  

пред Двореца на културата 

50 
„Хайде на хорото“ - празничен концерт  по повод деня 
ня града на ЖФПГ „Седмошарица“ и Клуб „Поведи го, 
завърти го!“ 

19 
11:00 ч.  

пред Двореца на културата 

51 Изложба от пленера по живопис „Голото бърдо“ 19 11:00 часа Vip Gallery 

Месец Ноември 

52 
Песен за Вас будители народни – празничен концерт 

на съставите при читалището 
1 

11:00 ч.  
НЧ Нови хоризонти 2009 

53 
Имало е преди нас, ще има и след нас –  среща-
разговор  с възрастните жени от района на тема: „Какво 
зная от баба си“. 

11 
11:00 ч.  

НЧ Нови хоризонти 2009 

54 
Задава се Сурова „Нашите сурвакарски маски“ – 
конкурс за рисунки с изложба 

14 - 24 
11:00 часа  
Vip Gallery 
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55 Зимна творческа среща на поколенията художници 25 14:00 часа Vip Gallery 

Месец Декември 

56 
Иде Сурова - Ателие за изработване на маски и 
костюми 

5 - 10 
НЧ Нови хоризонти 2009  

Арт център 

57 
Коледа – занимания със седмокласници в две 
пернишки училища от поредицата „Нашите обичаи“ 

12 - 16 Училища в община Перник 

58 Рождество Христово - сборна изложба живопис 12 11:00 часа Vip Gallery 

59 
Чорапена борса „Бабината ракла“ на Игнажден – 
изложба на ръчно плетени чорапи 

20  
НЧ Нови хоризонти 2009  

Арт център 

60 
Как празнуваме в къщи Коледа - писмени работи по 
повод празниците с ученици от две пернишки училища 
– обобщение на резултатите 

януари 
2023 

Училища в община Перник 

 
 

 

 

Владимир Русев 

Секретар  на НЧ „Нови хоризонти – 2009” 


