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ОБЩИНА ПЕРНИК 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 

м. януари  2014 година  

 

01.01. /сряда/  
08.00 ч. 

НЧ “Васил Левски-1967 г.” 

с. Рударци 

Васильовден - честване 

02.01. - 03.01.  
10.00 ч. 

НЧ “7-ми септември 1961 г.” 

кв. Димова махала 

“Ваканция в библиотеката” - четене, рисуване и забавни 

игри 

02.01. - 30.01.  
09.00 – 17.00 ч. 

Регионален исторически музей 

 

 

 

ИЗЛОЖБИ: 

 „Пътят: време без граници” - резултати от 

спасителните археологически разкопки по трасето 

на АМ „Струма”- ЛОТ 1  

 „60 години исторически музей - Перник“ 

 „Спомен за герои” – посветена на Балканските 

войни 

03.01. /петък/  
10.00 ч. 

НЧ “П. К. Яворов-1926 г.” 

с. Мещица 

135 години от рождението на Пейо Яворов – фото 

изложба и презентация 

04.01. /събота/  
14,00 – 17,00 ч. 

Общински младежки дом 

“Цветът на лятото” – младежка творческа работилница по 

проект “Младежка банка – Перник” 

06.01. /понеделник/  

09.00 ч. 

манастир “Св. Николай”  

с. Кладница 

Йордановден – ритуал “Вадене на кръста”, с участието  

на НЧ “Пробуда-1937 г.” с. Кладница и НЧ “Васил 

Левски-1967 г.” с. Рударци 

10.00 ч.  

НЧ ”Пробуда-1937 г.”- с. 

Кладница 

166 години от рождението на Христо Ботев - литературно 

четене 

14.00 ч. 

НЧ ”Нови хоризонти-2009 г.” 

“Имам нужда да се кръстя от Тебе” - акция на 

Дискусионен клуб при читалището 

14.00 ч. 

Дневен център за възрастни 

хора 

с. Мещица 

Кулинарна изложба, инициатива на НЧ “П.К. Яворов-1926 

г.” 

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

 с. Драгичево 

125 години от рождението на Николай Райнов - дискусия 

 

07.01. /вторник/  

10.00 ч. Ивановден – пресъздаване на обичая, инициатива на НЧ 
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Реката 

с. Кладница 
“Пробуда-1937 г.”  

11,30 ч. 

Х ОУ “А. Константинов” 

“Как да бъдем добри участници в пътното движение” – 

дискусия, инициатива на НЧ “Искра -1960 г.”  

17.00 ч. 

НЧ ”Васил Левски-1967 г.” 

с. Рударци 

Бабинден - честване с жените от селото 

07.01. - 18.01.  

10,00 – 17,00 ч. 

Районен младежки дом - 

Мошино 

„Уникален подарък за теб” – изложба базар на плетиво и 

бижута, изработени от Йорданка Славчева и  Диляна 

Петрова  

08.01. /сряда/  
14.00 -18.00 ч. 

Народните читалища 

Бабинден - честване 

 

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.” 

с. Драгичево 

135 години от рождението на Пейо Яворов - дискусия 

 

18.00 ч. 

Кафене  

с. Богданов дол 

“Честит имен ден на Васил, Йордан, Иван” - ,  

инициатива на НЧ “Пробуда-1928 г.” с. Богданов дол 

17.30 ч. 

Общински младежки дом 

„Мама и аз по Сурва” - забавно- развлекателно шоу 

10.01. /петък/  

11.00 ч. 

ОУ ”Отец Паисий”  

с. Ярджиловци 

Работилница за маски, сурвачки и картички, съвместна 

инициатива с НЧ ”Христо Ботев-1940 г.”  

11.01. /събота/  
14,00 – 17,00 ч. 

Общински младежки дом 

“Цветът на лятото” – младежка творческа работилница по 

проект “Младежка банка – Перник” 

12.01. /неделя/  
10.00 ч. 

НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” 

с. Мещица 

110 години от рождението на Георги Караславов - 

изложба 

13.01. – 14.01.  

По селища Народен обичай “Сурва” – местни маскарадни игри 

14.01. /вторник/  

14.00 ч. 

НЧ “Рома-2001 г.”  

“Банго Василий” - честване на ромската Нова година 

16.01. /четвъртък/  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

„Световен  ден на „Бийтълс“ – видео витрина 

18.00 ч. 

Театрален салон „Георги 

Русев” 

“Модна фиеста” - съвместна продукция на ОбДТ „Боян 

Дановски“ и Стилистично студио „Естет“ 

17.01. /петък/  
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10.00ч.  

Театрален салон “Георги 

Русев” 

Патронен празник на ГПЧЕ „Симеон Радев“  

12.00 ч. 

мест. “Корсеева поята” 

с. Богданов дол 

Антоновден - празник на открито, инициатива на НЧ 

“Пробуда-1928 г.” 

  

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

135 години от рождението на Александър Балабанов - 

дискусия 

 

18.01. /събота/  

11.00 ч. 

Общински младежки дом 
Куклен театър 

19.01. /неделя/  

11.00 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров” 

Дворец на културата 

Матине-концерт на Камерен оркестър „Орфей” 

 

20.01. /понеделник/  
14.00 ч. 

Дневен център за възрастни 

хора 

с. Мещица 

Пресъздаване на обичая “Бабинден”, изложба на 

традиционни ястия, инициатива на НЧ “П. К. Яворов-1926 

г.”  

15.00 ч. 

НЧ “Пробуда-1922 г.”  

с. Драгичево 

10 години от смъртта на Йордан Радичков - дискусия 

 

21.01. /вторник/  

По училища 

Км. Изток 
Клуб “Аз съм българче” - представяне на традиционните 

български празници през м. януари, инициатива на НЧ 

“Аврора-2013 г.”  

11,00 ч. 

Медицински център “Едита” 

Кв. Мошино  

Ден на родилната помощ – инициатива на НЧ “Искра – 

1960 г.”  

10.00 – 18.00 ч. 

Народните читалища 

Бабинден – честване 

 

22.01. /сряда/  

14,00 ч. 

Клуб “ Ален мак” 

кв. Изток 

“Бабинден”, инициатива на НЧ “Искра – 1960 г.” 

24.01.  – 26.01.  

По отделна програма ХХІІІ Международен фестивал на маскарадните игри 

“Сурва”– Перник 2014  

25.01. /събота/  

09.30 ч.  

параклис “Св. Григорий” 

с. Черна гора 

Григоровден –  инициатива на НЧ “Наука-1967 г.”  

27.01. /понеделник/  

19.00 ч. „Спанак с картофи“ от Золтан Егреши, режисьор Богдан 
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Театрален салон „Георги 

Русев” 

Петканин, участват: Владимир Карамазов, Захари Бахаров 

и Юлиан Вергов - гостува Сатиричен театър „Алеко 

Константинов“ 

30.01. /четвъртък/  

10.00 ч. 

ХІІІ ОУ ”Св. св. Кирил и 

Методий”  

151 години от рождението на Алеко Константинов - 

туристически тренинг, инициатива на НЧ “Аврора-2013 

г.”  

10.30 ч. 

РБ “Св. Минков”          
85 години от рождението на писателя Дамян Бегунов,  

почетен гражданин на Перник - литературна витрина                                           

15.00 ч. 

Клуб “Железничар” 

“Именяци-веселяци”- среща на именници, инициатива на 

НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на 

Народния оркестър 

 

 

XХІІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  

НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ 

“СУРВА” ПЕРНИК 2014 

 

13. – 14.01.  

Селищата от региона „Народен обичай “Сурва” - местни маскарадни игри  

 13.01. /понеделник/ 
18:00 ч. 

с. Богданов дол – ритуално откриване 

14.01. /вторник/  

17.00 ч. 

НЧ ”Елин Пелин-1903г.”  

“Сурва – празнична магия” - обредна вечер 

15.01. /сряда/  
10.30 ч.  

РБ “Св. Минков”   
„Маскарадните игри  в литературното творчество” -           

традиционна фолклорна фестивална изложба 

 

18.00 ч.       

Галерия  “Арт салон”          

„Кукери” - изложба колаж на Анелия Александрова  

15 - 22.01.  
По детски градини “Да бъде!” – детска маскарадна щафета 

 
 

 

15.01. /сряда/ 
16.00 ч. 

ОДЗ № 4 ”Чуден свят” - откриване 

16.01. /четвъртък/ 
10.00 ч. - ОДЗ № 12 ”Радост”   

11,00 ч. - ЦДГ № 6” Българче” 

17,00 ч. - ОДЗ „В. Терешкова” Батановци 

17.01. /петък/ 
10,00 ч.-ОДЗ № 11”Знаме на мира” 

11,00 ч. - ОДЗ с. Драгичево 
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16,00 ч.- ЦДГ № 3 ”Пролетен цвят” 

20.01. /понеделник/ 
10,00 ч. - ОДГ № 7 „Пролет” 

11,00 ч. – ОДГ№ 10  „Пролет” 

16,00 ч. - ОДЗ № 14 ”Славейче” 

21.01. /вторник/ 
10,00 ч. - ЦДГ № 15 ”Р. Княгиня” 

11,30 ч.- ЦДГ № 5 кв.  Тева  

16,00 ч. - ОДЗ № 1 ”Миньорче” /в ОбМД/ 

22.01. /сряда/ 
10,00 ч. - ЦДГ № 8 ”Изворче” 

11,00 ч. - ОДЗ № 9 ”Калина Малина”  

16,00 ч. – ЦДГ № 2 “Родолюбче” в ОДК – предаване на 

щафетната маска 

16.01. /четвъртък/  

16.30 ч. 

Общински младежки дом 

„Сурва, сурва на хорото” – изложба на децата от ОДЗ 

“Миньорче” и празник на открито         

17.30 ч. 

Галерия „Л. Гайдаров”  

„Маскарад” - обща художествена изложба  

 

17.01. /петък/  

14.00 ч.  

НЧ “Аврора-2013 г.” 

кв. Изток 

“Сурва” – изработване на маски от участниците в 

школата по изобразително изкуство 

17.01.  – 26.01  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

„Ликувай по Сурва“ – видео витрина 

20.01. /понеделник/  
17,00 ч. 

пл. “Кракра” 

„Карнавални дестинации“ - обновяване на 

пътепоказателя и анимация 

17,30 ч. 

пл. “Кракра” 

Откриване на Сурвакарското село 

21.01. /вторник/  

17.30 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

„Автограф за Перник” – гостува проф. д-р Георг 

Краев, фолклорист  

22.01. /сряда/  

17.00 ч. 

РМД Мошино 

„Игри с маски ” - танцов спектакъл  

23.01. /четвъртък/  

13,00 ч. 

Галерия “При кмета” 

“Аз рисувам Сурва” – изложба с творби от конкурс за 

детски рисунки 

16,00 ч. 

театрален салон “ Г. Русев” 

„Приключенията на Сура и Сури“ – театрализиран 

спектакъл за деца 

16.30 ч. 

Регионален исторически музей 

“Маскарадни игри в Пазарджишко” – изложба на 

РИМ - Пазарджик 

17.30 ч.  „Сурвакарска импресия” - изложба на Валентин 
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Галерия  „Кракра”              Топалов  

24.01. /петък/  

09.00 – 16.00 ч. 

Конферентна зала  

Дворец на културата 

« Водачите на маскарада» - научна конференция  

10,30 – 18,00 ч. 

Общински младежки дом 

„Мечкарница“ - работилница за маски 

 

11,00 – 16,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

Работилница „Сурва“ – детско творческо ателие 

 

12,00 ч. 

Мемориал на миньорския труд 

„Сурва, весела година!“ - благотворителна изложба 

базар на сурвачки 

14,00 – 15,30 ч. 

Пл. «Кракра» 

„Сурвакариада“ – младежко маскарадно дефиле 

 

16,00 ч. 

пл. «Кракра» 

„Голо бърдо“ - откриване на рекламна инсталация  

 

17,00 ч. 

Клуб на дейците на културата 

„Смях по Сурва“ - изложба с творби от конкурс за 

хумористични рисунки и маски   

18,00 – 19,15 ч. 

пред Двореца на културата 

„Сурва в ЮНЕСКО“  - гала-спектакъл и официално 

откриване на ХХІІІ МФМИ „Сурва“ – Перник 2014 

19,30 – 21,30 ч. 

Пл. «Кракра» 

„Сцена Спонтаника“ - концертна програма на 

чуждестранните групи – І част 

25.01. /събота/  

10,00 – 17,00 ч. 

Централна градска част 
Фестивални шествия /маскараден парад/ 

10,00 – 18,00 ч. 

Общински младежки дом 

„Мечкарница“ - работилница за маски 

 

10,00 – 16,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

Работилница „Сурва“ – детско творческо ателие 

 

10,00 ч. 

НЧ “Искра – 1960 г.”  

“Сурва 2014” – изложба на рисунки , изработени от 

участници в школа “Нюанси” 

11,00 ч. 

пред Общински младежки дом 

„Граовска трапеза“ – изложба-базар на традиционни 

ястия и напитки  

11.00 – 14.00 ч. 

Пред Общински младежки дом 

Сурвакарско кулинарно шоу с Ути Бъчваров 

12,00 – 14,00 ч. 

Пред Двореца на културата 

“Тъпан бие, оро се вие” – конкурс за персонажи: най-

атрактивен маскараден оркестър и сватбарско хоро, и 

шоу-конкурс “Фен на фестивала” 

14,00 – 17,00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Втора сцена на гостуващите чуждестранни групи 

 

17,00 ч. 

галерия “ Л. Гайдаров” 

„Еврокарнавал в Перник“ - мултимедийна изложба 

от европейски карнавални и фестивални  постери  

18,00 – 19,30 ч. 

пл. Кракра 

„Сцена Спонтаника“ - концертна програма – ІІ част 

19,00 ч. 

театрален салон “ Г. Русев” 
Концерт спектакъл 
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26.01. /неделя/  

10,00 – 17,00 ч. 

Централна градска част 
Фестивални шествия  

10,00 – 18,00 ч. 

Общински младежки дом 

„Мечкарница“ - работилница за маски 

 

10,00 – 16,00 ч. 

Обединен детски комплекс 

Работилница „Сурва“ – детско творческо ателие 

 

12,00 ч. 

Пред Общински младежки дом 
Маскарад  парти 

 

12,00 – 14,00 ч. 

Пред Двореца на културата 

“Тъпан бие, оро се вие” – конкурс за персонажи: най-

атрактивен маскараден оркестър и сватбарско хоро, и 

шоу-конкурс “Фен на фестивала” 

14,00 – 17,00 ч. 

Пред Двореца на културата 

Втора сцена на гостуващите чуждестранни групи 

 

15,00 ч. 

Крепост “Кракра” 

„Сурва на Кракра“ – фото сесия  

18,00 ч. 

пл. “ Кракра” 

„До нови срещи, Перник!“ - официално закриване на 

фестивала 

19,00 ч. 

Дворец на културата 

„Фестивални приятели“ – среща с гостуващите 

чуждестранни групи  

25.01. – 26.01.  

10.00 – 17.00 ч. 

Регионален исторически музей 

Подземен минен музей 

Художествени галерии 

Дни на отворените врати  

 

27.01./понеделник/  

10,00 ч. 

Конферентна зала 

Дворец на културата 

Пресконференция на журито и обявяване на 

резултатите от класирането на маскарадните групи – 

участници в ХХІІІ МФМИ “Сурва” – Перник 2014 

 


