
 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

 

М. ЯНУАРИ 2016 Г. 

 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

13 -  14  януари     

18,00 ч. – 24,00 ч. - Селищата от региона  

“Маршрутите по Сурва”- местни маскарадни игри 

Организатор: Кметства и читалища / по отделна програма/ 

 

29 – 31 януари 

ХХV Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”  

/по отделна програма/ 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

 

13 – 15 януари 

13,30ч. – Районен младежки дом - Мошино  

"Маската в маскарадните игри" - отворени врати на Школата по керамика 

към РМД Мошино 

 

19 януари 

17,30 ч.  – Галерия “Артсалон” 

“Цветно ” – изложба на Ателието към ХГ Перник  

 

21 януари 

14,30 ч. – Художествена галерия  “Марин Гогев” кв.Изток 

“Лица, маски и други истории” – изложба-керамика на ученици от ІХ-то ОУ 

“Т. Ненков”  

 

17,30 ч.  – Галерия “Кракра” 

“Традицията” – авторска изложба на проф. Бисера Вълева  

 

28 януари 

14,00 ч.  – Галерия “ При кмета ” 

“Магията на Сурва” –изложба от конкурс за детски рисунки 

 

13 – 28 януари 

Галерия “ Любен Гайдаров ” 

“ Маскарад ” – обща художествена  изложба  

 

28 януари   

19,00 ч.  –- Галерия “ Любен Гайдаров ” 

“ Маскарад ” – официално откриване на обща художествена  изложба  

 

 



 

ІІІ. МУЗЕИ 

 

22 януари 

17,00 ч. – Регионален исторически музей 

“Маските на Сурва” - изложба 

 

23 януари 

10,30 ч. - Регионален исторически музей 

Семейна събота в музея “Направи си лик по Сурва” 

 

ІV. ТЕАТЪР  

 

                 15 януари 

17,00 ч. – Обединен детски комплекс  

“Мечо Пух“ – куклена постановка на ДЮТ “Мускетарите” 

 

                 16 януари 

11,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра - анимация 2 D 

 

                 17 януари 

11,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра - анимация 2 D 

 

                 20 януари 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

„Случайна среща“ от Ерик Чапъл 

реж. Бойко Илиев, участват: Албена Павлова, Жанет Иванова, Кирил Ефремов, 

Кирил Бояджиев 

Гостува Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – София 

 

22 януари 

17,00 ч. – Обединен детски комплекс  

“Мечо Пух“ – куклена постановка на ДЮТ “Мускетарите” 

 

                 23 януари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра - анимация 2 D 

 

11,00 ч. – Голям салон, Общински младежки дом 

“ Красавицата и звярът” – куклен театър 

 

24 януари 

11,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра - анимация 2 D 

 

27 януари 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 



 „Опасно за живота“ от Пиер Шено 

реж. Асен Блатечки, участват: Асен Лозанов, Стефан Иванов, Асен Блатечки, 

Милена Маркова,Невена Бозукова 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

 

13 януари  

10,30 ч. – 17,00 ч. – Регионална библиотека “Св. Минков” 

„Златният фонд на Сурва”- традиционна изложба /документи и фотоси/ 

 

20 януари 

10,30 ч. - отд.”Краезнание”-  Регионална библиотека “Св. Минков” 

„Спомен за Сурва”  - гостуват  ученици от училищата в Перник с изложба на 

рисунки и маски  на сурвакари 

 

 

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 
 

21 януари 
 

17,30 ч. - Малък салон, Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър 

 при ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов,  

солисти – студенти от СУ”Св.Климент Охридски”, проект по програма 

„Дебюти” на НФК 

Организатор:  ОК Дворец на културата – 076/60 46 33 

 

24 януари 

10,30 ч. - Малък салон, Дворец на културата 

Матине – концерт на КО”Орфей”, диригент Райчо Христов 

 

27 януари 

17,00 ч. - площад „Кракра” 

Откриване на „Сурвакарско село”  - Концертна програма 

 

 

VІІ. ЧЕСТВАНИЯ И ГОДИШНИНИ 

                    

19 януари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

25 години ГПЧЕ „Симеон Радев“ 

Организатор: ГПЧЕ „Симеон Радев“ 

 

VІІІ.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

15 януари 

17,30 ч. – Общински младежки дом 

“ Мама, татко и аз.....по Сурва” – забавно състезателно шоу 

 



28 януари   

18,00 ч. – пред Районен младежки дом 

"Игри с маски" - танцов спектакъл  

 

ІХ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 
 

5 януари 

07,45 ч. – ХІ ОУ “Елин Пелин” 

“Корени от миналото” -среща-разговор с етнолога Цветанка Манова 

Организатор:  НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

 

6 януари 

9,00 ч. –- черква “Св.Йеремей” - с. Рударци  

10,00 ч. - манастир “Св.Николай”-  с. Кладница 

“ЙОРДАНОВДЕН” – вадене на кръста 

Организатор: НЧ “Васил Левски-1968 г.” с. Рударци  

    НЧ “Пробуда-1937 г.” с. Кладница 

 

7 януари 

14,00 ч. – Х ОУ “Алеко Константинов” 

Клуб “Аз съм българче”  - Традиционните български празници през м.януари 

– презентация 

Организатор: НЧ “Аврора-2013 г.”  

 

8 януари 

10,00 ч.- НЧ ”Пробуда-1928 г.” -  с.Богданов дол 

“Работилница за маски” –изработване на маски и изложба 

 

“БАБИНДЕН” – празнуване 

13,00 ч. - Пенсионерски клуб - НЧ “Просвета-1909 г.” кв.Църква 

14,00 ч.- НЧ “Пробуда-1935 г.” кв. Бела вода 

15,00 ч. –НЧ “Пробуда-1937 г.” с. Кладница 

 

15,00 ч. -  ХІІІ ОУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Клуб: “Аз съм българче”   - Традиционните български празници през 

м.януари 2016 г. – презентация 

Организатор: НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток 

 

12 януари 

11,30 ч. – ОУ “Отец Паисий” с. Ярджиловци 

Работилница за маски, сурвачки и картички 
Организатор: НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с. Ярджиловци 

 

13 януари 

10,30 ч. – НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Децата рисуват “Сурва” 

 

16 януари 

17,00 ч. – Художествена галерия  “Марин Гогев” кв.Изток 



Музикална продукция на участниците в Школата по китара и цигулка 

Организатор: НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

 

17 януари 

12,00 ч. – местност “Корсеева поята” - с.Богданов дол 

“АНТОНОВДЕН” – изнасяне на колач - празник на открито 

Организатор: НЧ “Пробуда-1928 г.” с.Богданов дол 

 

19 януари 

17,30 ч. - Художествена галерия  “Марин Гогев” кв.Изток 

“Тридесет хиляди километра с автомобил от България до Япония през 

Монголия” – среща с пътешественика Валентин Дрехарски 

Организатор: НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

 

20 януари 

14,00 ч. - Клуб “Ален мак” кв.Изток 

Ден на родилната помощ – Бабинден – честване 

Организатор: НЧ “Искра-1960 г.” и ОДЗ № 11 “Знаме на мира” 

 

21 януари 

Ден на родилната помощ – Бабинден – честване 

11,00 ч. –  Медицински център “Евита”- НЧ “Искра-1960 г.” и ОДЗ № 11 

“Знаме на мира” 

12,00 ч. -НЧ “Данчо Иванов-1927 г.”- кв.Калкас 

13,00 ч.- НЧ “Христо Ботев-1961 г.” с.Люлин 

13,00 ч.- НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора 

14,00 ч.- НЧ”Просвета-1903 г.” гр.Батановци 

14,00 ч. - НЧ “Просвета-1909 г.” кв.Църква - Пенсионерски клуб  

14,00 ч. –НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” с. Мещица- Дневен център за възрастни 

хора 

14,00 ч.- НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”с.Дивотино 

14,00 ч. – НЧ ”Св.Паисий Хилендарски-1927 г.” с.Кралев дол 

14,00 ч.- НЧ”Пробуда-1928 г.”с.Богданов дол 

14,00 ч. - НЧ “Христо Ботев-1940 г.”с.Ярджиловци 

14,00 ч.- НЧ”Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци 

14,00 ч. – НЧ “Св.св.Кирил и Методий-1933 г.” с.Вискяр 

14,00 ч.- НЧ “Трудолюбие-1926 г.” с. Боснек 

14,00 ч. - НЧ “Пробуда-1922 г.” с. Драгичево 

15,00 ч.- НЧ “Светлина-1919 г.”с. Студена 

16,00 ч.- НЧ “Васил Левски-1975 г.”с.Зидарци 

17,00 ч.- НЧ”Васил Левски-1968 г.”с. Рударци 

17,00 ч.- читалищен клуб - НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

18,00 ч. – НЧ “Пробуда-1937 г.” с. Кладница 

 

25 януари 

9,00 ч. – параклис “Св.Григорий”с.Черна гора 

“ГРИГОРОВДЕН “– честване 

Организатор: НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора 

 



26 януари 

10,00 ч. – 16,00 ч. – Арт център “Нови хоризонти”  

Фестивал: Творчески занимания за деца и любопитни възрастни, вдъхновени 

от МФМИ “Сурва” 

Организатор: НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” 

  

27 януари 

14,00 ч. - НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

“Фестивални етюди” –изложба на рисунки на участници в Школата по 

приложно изкуство 

 

18,00 ч.  - Клуб “Встреча” 

Литературна вечер по повод 110 г. от рождението на руската поетеса Агниа 

Барто 

Организатор: НЧ “Миньор-2005 г.” и Клуб “Встреча” гр.Перник 

 

 

XХV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ 

“СУРВА” ПЕРНИК 2016 

 

П Р О Г Р А М А  

 

              29 януари 

9,00 ч. – 16,00 ч. – Конферентна зала, Дворец на културата 

“Карнавалите в маскарада” – научна конференция 

 

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински младежки дом 

“Мечкарница” – работилница за маски 

 

11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен детски комплекс 

“Лицата на Сурва“ – детско творческо ателие  

 

14,00 ч. – пл. “Кракра” 

“Сурвакариада” – младежко маскарадно дефиле 

 

17,45 ч. – Централна градска част  

Факелно сурвакарско дефиле 

 

18,00 ч. – пред Двореца на културата 

50 години “Сурва”- концерт спектакъл и официално откриване  

на ХХV МФМИ “Сурва” – Перник`2016 

 

19,30 ч. – Сурвакарско село 

“От извора на Сурва” – концертна програма на чуждестранните групи 

със специалното участие на Ива Давидова 

 

30 януари 

 

10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна градска част 



Състезателни фестивални дефилета 

 

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински младежки дом 

“Мечкарница” – работилница за маски 

 

11,00 ч. – пред Общински младежки дом  

“Вкусно по нашенски” – кулинарни демонстрации и дегустации  

на традиционни зимни ястия 

 

11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен детски комплекс 

“Лицата на Сурва“ – детско творческо ателие 

 

 11,00 ч. – 15,00 ч. – пред Общински младежки дом 

 “Да бъдеш сурвакар” – фото ателие 

 

 12,00 ч. – 14,00 ч. – пред Двореца на културата 

 “Сурвакарска среща” – детска фолклорна програма 

 

 14,00 ч. – 17,00 ч. – пред Двореца на културата 

 Представяне на чуждестранните групи на втора сцена 

 

 16,00 ч. - Второ фоайе, Дворец на културата 

 “50 години “Сурва” – фотографска изложба 

 

 18,00 ч. – Сурвакарско село 

 “Хайде на хорото” – фолклорна програма с участието на Георги Гьолски 

 

31 януари 

 

10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна градска част 

Състезателни фестивални дефилета 

 

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински младежки дом 

“Мечкарница” – работилница за маски 

 

11,00 ч. – 14,00 ч. – Естрада, Градски парк 

Кулинарно шоу с Иван Звездев 

 

 14,00 ч . – 16,00 ч. – пред Двореца на културата 

 Фолклорен спектакъл на Ансамбъл “Граово” и награждаване 

 на победителите от обявените конкурси 

 

 18,00 ч. – пл. “Кракра” 

 “50 години “Сурва” – официално закриване на ХХV МФМИ “Сурва” – 

Перник`2016 

 

 

 

 



 

 


