Сурвакарска група при читалище “Наука-1967г.”
с. Черна гора,общ. Перник, обл. Перник
Маскарадната група от с. Черна гора е съхранила хилядолетната
традиция да се играе с маски по Сурова. Всяка година в Новогодишната
нощ младите мъже на селото обличат кожи, обърнати с козината навън,
слагат чудновати и многолики маски на главите си и го обхождат, за да
пожелаят на стопаните здрава и плодородна година. Любими персонажи са
„младоженците“, които представят „сурвакарска сватба“, „свещеника“,
който чете за здраве на дома, „мечката с мечкаря“, „циганите-музиканти“.
Във всеки дом ги очакват с нетърпение, посрещат ги с любов и веселие, и
ги даряват богато.
Участниците в празника вярват, че с маските и игрите си гонят
всичко лошо от селището.
Групата редовно участва в изданията на Международния фестивал
на маскарадните игри в град Перник от създаването му до днес и получава
големи награди и отличия: през 1977 год. – Бронзов медал за маски; през
1996 год. – Първа награда; през 2011 год.- Наградата на Президента на
Република България за най-атрактивен малък участник. На двайстото
издание на фестивала групата е отличена със Сребърен медал за
поддържане и предаване на местната традиция; през 2012 год. те получават
Наградата на Кмета на Община Перник, а през 2013 год. - Специалната
награда на Регионалния исторически музей.
Маскарадната група на село Черна гора е участвала в карнавалите на
гр. Струмица – Република Македония (1996 год.); гр. Овар – Португалия
(2000 год.); гр. Алборг – Дания (2001 год.).
Сурвакарите от с. Черна гора участват в снимките на незабравимите
български филми “Козият рог” и “Иконостасът“, както и във всички
научно-популярни филми, отразяващи българската маскарадна обредност.
През 2012 година народният празник Сурова в Пернишко беше
обявен за Живо човешко съкровище на България и вписан в националната
представителна листа на нематериалното културно наследство на страната
ни. Празникът е една от кандидатурите на Република България за
вписване в световната листа на нематериалното културно наследство на
човечеството. Дан за това има и групата на с. Черна гора, която представя
маскарадната ни обредност по „Сурва” пред гостите на Пирин фолк 2013.

