П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛИ, СЪБОРИ ОТ
МЕСТНО, ОБЩИНСКО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО НИВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ПЕРНИК И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗА 2010 ГОДИНА
І/. ОБЩИНА ПЕРНИК:
1/. 13.-14.01.2010 г. – Традиционни зимни сурвакарски игри и обичаи в селищата
на Община Перник
ОРГАНИЗИРА: читалища и кмества в населените места
място: на площадите в населените места
начало: 17.30 – 22.00 часа
2/.29.-31.01.2010 г. – ХІХ-ти МФМИ “СУРВА” – ПЕРНИК,2010
ОРГАНИЗИРА: Община Перник – Дирекция:”Образование и култура”
Културно-информационен център град Перник
място: пл.”Кракра Пернишки” град Перник
начало: 10.00 – 18.00 ч.
3/. 05.04.2010 г.

– ВЕЛИКДЕН –
ОРГАНИЗИРА: НЧ “Миньор” и НЧ “Елин Пелин” град Перник
място: открита площадка пред Минна дирекция
начало: 10.00 – 12.00 ч.

4/.01.05.2010 г.

- ІІ-ри Детски фолклорен конкурс за детски игри
“ДАЙ, БАБО, ОГЪНЧЕ” – село МЕЩИЦА,2010
ОРГАНИЗИРА: Община Перник-сектор “култура” град Перник и
НЧ “П.К.Яворов” и Фондация “Дай, бабо, огънче” с.Мещица
място: НЧ “П.К. Яворов” село Мещица, Община Перник
начало: 10.00 – 18.00 ч.

5/. 05.-06.06.2010 г. –ХVІІ-ти Регионален детски празник “ЧИЧО СТОЯН”-2010
ОРГАНИЗАТОР: Община Перник-сектор “Култура” град Перник и
Кметство и НЧ “Чичо Стоян” село Дивотино, Община Перник
място: НЧ”Чичо Стоян” с.Дивотино,Община Перник
начало: 09.00 – 20.00 ч.
8/.12.-13.06.2010 г. – Регионален фолклорен събор – етап от Х-ти Национален фолклорен
събор на народното творчество – Копривщица, 2010
ОРГАНИЗИРА: Община Перник – сектор “Култура”
място: открита естрада пред Дворец на културата град Перник
начало: 09.00 – 19.00 ч.
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6/.03.07.2010 г.

– ІІІ-ти Регионален фолклорен фестивал “ВИТОШКО”-Кладница,2010
/за селищата около планина Витоша и долината на река Струма/
ОРГАНИЗИРА: Община Перник – сектор “Култура” и
Кметство и НЧ “Пробуда” село Кладница, Община Перник
място: открита естрада в местността “Манастирска заграня”
край село Кладница, Община Перник
начало: 10.00 – 17.00 часа

7/.03.-04.07.2010 г. – ІV-ти Републикански фестивал на хората с увреждания – Църква,2010
ОРГАНИЗИРА: Община Перник – сектор “Култура” и
Съюз на инвалидите в България, кметство и НЧ “Просвета”
кКв.Църква, град Перник
място: открита естрада пред НЧ “Просвета” кв.Църква, гр.Перник
начало: 10.00 – 18.00 ч.
9/.06.-08.08.2010 г. – Х-ти Национален фолклорен събор на народното творчество
Копривщица,2010
ОРГАНИЗИРА: Министерство на културата- ИФ при БАН София
място: местността “Войводенец” край град Копривщица
начало: 09.00 – 18.00 ч.
10/.21.12.2010 г. – Областна кулинарна изложба-конкурс на традиционни зимни
и предпролетни ястия и напитки.
ОРГАНИЗИРА: Община Перник – сектор “Култура” и
НЧ “Съзнание” кв.Мошино, град Перник
място: Общински младежки дом град Перник
начало: 14.00 – 17.00 ч.
ІІ/. ОБЩИНА БРЕЗНИК:
1/.13.-14.01.2010 г. – Традиционни зимни сурвакарски игри и обичаи в селищата
на Община Брезник, Област Перник
ОРГАНИЗИРА: читалища и кметства в населените места
място: на площадите в населените места
начало: 17.30 – 22.00 ч.
2/.23.01.2010 г.

- Общински празник на сурвакарските групи
ОРГАНИЗАТОР: Община Брезник – отдел “Култура” и
НЧ “Просвещение” град Брезник
място: пл.”9-ти септември” град Брезник
начало: 13.00 – 18.00 ч.
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3/.25.06.2010 г.

– Традиционен фолклорен събор “Видовден”-Брезник,2010
ОРГАНИЗАТОР: Община Брезник – отдел “Култура” и
НЧ “Просвещение” град Брезник
място: пл. “9-ти септември” град Брезник
Начало: 18.00 – 20.00 ч.

ІІІ/. ОБЩИНА РАДОМИР:
1/.13.01.2010 г. – Общински празник на сурвакарските игри и обичаи – Радомир,2010
ОРГАНИЗАТОР: Община Радомир – отдел “Култура”
място: пл.”Свобода”
начало: 17.00 – 18.00 ч.
2/.13.-14.01.2010 г. – Традиционни зимни сурвакарски игри и обичаи в селищата
на Община Радомир, Област Перник
ОРГАНИЗАТОР: читалища и кметства в населените места
място: на площадите в населените места
начало: 18.00 – 22.00 ч.
3/.31.03.2010 г.

– Общински великднски конкурс между читалищата от Община Радомир
за най-собре изписано яйце и вкусен козунак
ОРГАНИЗАТОР: Народно читалище “Отец Паисий” село Извор
място: НЧ “Отец Паисий” село Извор
Начало: 11.30 ч.

4/.25.-26.06.2010 г. – Х- ти Национален фолклорен детски фестивал с международно
участие “Слънце иде” – ДРЕН,2010
ОРГАНИЗАТОР: Община Радомир – отдел “Култура” и
кметство и НЧ “Благой Попов” село Дрен
място: открита естрада в село Дрен
начало: 10.00 – 18.00 ч.

ІV/. ОБЩИНА ЗЕМЕН:
1/.13.-14.01.2010 г. – Традиционни зимни сурвакарски игри и обичаи в селищата
на Община Земен, Област Перник
ОРГАНИЗАТОР: читалищата и кметствата в населените места
място: на площадите в населените места
начало: 17.30 – 22.00 ч
Забележка: Община Земен няма да провежда Общински празник на сурвакарските игри.
Провежда се през година, следващото издание на общинския празник ще се
проведе през 2011 година.
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2/.22.05.2010 г.

– Традиционен събор “Земенски манастир”
ОРГАНИЗАТОР: Община Земен – отдел “Култура” и
НЧ “Светлина” град Земен
място: Земенски манастир
начало: 10.00 – 12.00 ч.

3/.27.06.2010 г. – Регионален фолклорен събор на сватбената обредност –
сватбарска песен, музика, танц, оберд, ритуал и словесен фолклор/
ОРГАНИЗАТОР: Община Земен – отдел “Култура”,
Кметство и НЧ “Асен Златаров” село Пещера
място: открита естрада пред кмество село Пещера
начало: 10.00 – 17.00 ч.

V/. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:
1/.13.-14.01.2010 г. – Традиционни сурвакарски зимни игри и обичаи за селищата
от Община Ковачевци, Област Перник
ОРГАНИЗАТОР: читалищата и кмествата в населените места
място: на площадите в населените места
начало: 18.00 – 22.00 ч.
2/. 20.03.2010 г. –

3/. 18.06.2010 г. –

Пролетен карнавал “Долината на маската”
ОРГАНИЗАТОР: Община Ковачевци – отдел “Култура”
място: на площада пред кмеството
начало: 10.00 ч.
Землячески събор по повод годишнината от рождението на
Георги Димитров
ОРГАНИЗАТОР: Община Ковачевци – отдел “Култура”
и НЧ Г. Димитров” село Ковачевци
място: на площада пред Дом паметник “Г.Димитров” с.Ковачевци
начало: 10.00 часа
VІ. ОБЩИНА ТРЪН

1/. 05.04.2010 г. – Великденски празници
/шоу-дпектакъл, изложба, конкурс/
ОРГАНИЗАТОР: Община Трън и ОНД “Г. Пинджурова” гр.Трън
място: ОЧД “Гюрга Пинджурова” град Трън
начало: 10.00 ч.
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2/. 20.04.2010 г. – 115 години от рождението на Гюрга Пинджурова
/концерт-спектакъл, изложба от поредицата “На ползу роду”
за живота и делото на певицата, научна конференция
ОРГАНИЗАТОР: ОЧД “Гюрга Пинджурова” град Трън
място: ОЧД “Гюрга Пинджурова” град Трън
начало: 10.00 ч.
3/.03.07.2010 г. – Празник на киселото мляко
/изяви на детско творчество, тематична изложба посветена на
д-р Стамен Григоров/
ОРГАНИЗАТОР: Община Трън-отдел “Култура, ОЧД “Г. Пинджурова”
Фондация “ Д-р Стамен Григоров”
място: ОЧД “Гюрга Пинджурова” град Трън
начало: 10.00 ч.
4/. м.ІХ.2010 г. – “У суботу на пиац” – поредица от забано-увеселители и
развлекателни изяви по Трансграничното сътрудничество
между България и Сърбия
ОРГАНИЗАТОР: Община Трън – отдел “Култура” и
ОЧД “Г.Пинджурова град Трън
място: на площада в града
начало: 10.00 ч.
5/. 14.10.2010 г.- “Петков ден”/Св.Петка/ - Ден на град Трън
/шоу-спектакъл, изложби, детско творчество, спортни прояви/
ОРГАНИЗАТОР: Община Трън – отдел “Култура” и
ОЧД “Гюрга Пинджурова” град Трън
място: на площада в града
начало: 10.00 ч.
6/.м.ХІ.2010 г. – Ден на картофа –/ общински празник/
ОРГАНИЗАТОР: Община Трън и ОЧД “Г.Пинджурова” гр.Трън
място: на площада в града
начало: 10.00 ч.

Изготвил:
Ст.експерт сектор “култура”
Дирекция: “Образование и култура”
при Община Перник
/Милчо Георгиев/

