
 1

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян за 2019 година 
сe създава в изпълнение на чл. 26а, (2) от Закона за народните читалища. Подготвена е въз основа 
на предложенията, представени от читалища в общината, за дейността им през 2019 година. 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян за 2019 година 
цели обединяване на усилията за по нататшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни 

културно-просветни институции, реализиращи културната идентичност на Община Смолян и 

региона. 
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организирането и 

реализацията на  комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване на 
активността на читалищните ръководства за превръщането на читалищата в духовни центрове, 
работещи в полза на обнощността. 

Мисията на читалищата днес е да съхранят националната ни култура и идентичност в 
контекста на предизикателствата на днешния ден – развити информационни технологии, модерни 

средства за комуникация и глобално общуване. 
 

Раздел І.  РЕСУРСИ 

 

В община Смолян са регистрирани съдебно 31 читалища. Последното създадено 
читалище е НЧ „Момчилова крепост-2016“ – с. Градът.  

Три читалища към момента нямат актуална съдебна регистрация, според изискванията 
на Закона за народните читалища: НЧ „Братан Шукеров-1946“- с. Бостина,  НЧ „Светлина-
1958“ – с. Тикале и НЧ „Бащино огнище-1970“ – Горна Арда. 

С решение 228/28.07.2016 г. на Общински съвет – Смолян безвъзмездно е отстъпено 
правото на ползване на сградите на читалищата. 

През 2018 г. в община Смолян има 2947 читалищни членове.  
Към повечето читалища има библиотеки с богат библиотелечн фонд, като 

новонабавените библиотечни материали, през 2018 г. са близо 4418 тома, абонирани са общо 
87 периодични издания, близо 2672 са регистрираните читатели, като през годината са 
направени над 24 200 читателски посещения. Разработени са множество каталози и картотеки.  

В читалищата на общината работят активно общо 155 постоянни художествени 

колективи и близо 2535 самодейци,  които имат близо 805 читалищни, общински, национални 

и международни изяви за 2018 година. Спечелени са общо 228 награди (с 80 повече от 
миналата година). Сформирани са общо 86 школи, клубове и кръжоци с близо 2377 участници. 

Защитени са и се работи по 73 проекта. По повечето показатели на дейността като 
библиотечно-информационната дейност, съхраняването на традиционната култура, 
създаването, поддържането и обновяването на колекции от културни ценности, защитените 
проекти, работата с различни възрастови и социални групи читалищата са постигнали 

значителен напредък спрямо предходната година. 
През 2018 година с държавна субсидия от 443 875 лв. са субсидирани 29 читалища.  
В субсидираните читалища на община Смолян има общо 52 щатни бройки, а 

хоноруваните специалисти са 106 / с 30,5 повече от миналата година/. През изминалата година 
читалищата са вложили близо 56 491 лв. за ремонт и поддръжка на материалната база със 
собствени средства.  

Читалищата участват активно в културния календар на Община Смолян, като предлагат 
широк спектър от културни дейности – изложби, фестивали, концерти, презентации, поетични 

рецитали, литературно четене и представяне на книги, конкурси, театрални постановки и 

чествания и едновременно с това участват в комплексните културни програми на община 
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Смолян, които се реализират както на традиционните места – концертни, библиотечни, 

театрални и музейни зали, така и на алтернативните културни пространства – площадите на 
град Смолян и на кметствата на населените места. По отношение на възрастовия показател се 
забелязва тенденцията на основно присъстие на младото поколение – предимно деца и 

младежи в учаща се възраст.  
Анализът на състоянието и дейността на читалищата в община Смолян показва, че и 

през 2018 г. те запазиха своето място в обществения и в духовния живот на общината като 
многофункционални културни институти, работещи в полза на общостта. Така те съдействат 
за постигането на нашата обща цел – превръщането на община Смолян в добро и 

привлекателно място за живеене и развитие. 
Съзнавайки значимостта на читалищата и тяхната роля за местните общности, Община 

Смолян полага усилия да съхранява и развива читалищната мрежа. Дори и в най-малкото 
селище читалището има своето място и то трябва да бъде съхранено, защото в много случаи се 
оказва единственото обществено пространство за контакти между хората и културна дейност. 
 

Раздел ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Укрепване и модернизиране на читалищата в община Смолян за реализиране 
на основните им дейности и развитие на съвременни форми на работа, съобразени с 
културната характеристика на общината. 

 

Приоритет 1: Съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и  

                        наследство. 

Приоритет 2: Утвърждаване на читалищните библиотеки като съвременни културно-   

                        информационни центрове в услуга на гражданите от общината. 
 

2. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата като самоуправляващи се 
организации – важен елемент на гражданското общество, и утвърждаването им като 

центрове за развитие на местните общности. 
 

Приоритет 1:  Засилване ролята на читалището като място за общуване чрез  
                        разширяване на социалния обхват на читалищната дейност и  

                        интеграцията на различни социални общности, включително хора в  
                        неравностойно положение, с увреждания, в риск и др. 

Приоритет 2:  Осъществяване на образователни и културни дейности с деца и   

                        младежи, реализиране на дейности за активен живот на възрастните  
                         хора и насърчаване на неформалното и самостоятелно учене в контекста  

             на дейностите за учене през целия живот. 
Приоритет 3:  Изграждане на информационни центрове с разширена дейност и  

                         насоченост към провеждане на обучителни програми за превенция и  

                         социална рехабилитация. 
Приоритет 4: Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции. 

 

3. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 
 

Приоритет  1:  Обогатяване на материалната база на читалищата в общината. 
Приоритет 2:. Подкрепа на читалищните ръководства при разработване на проекти и 

кандидатстване с тях пред различни организации. 

 

 

Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

ЯНУАРИ 

Дейност  Срок Организатори 
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„Сурвак“ – децата обикалят къщите и сурвакат за 
здраве и берекет 

01.01. НЧ „Екзарх Стефан 1872“ –  

с. Широка лъка 
„Сурва, сурва година! Весела година!  
Деца сурвакари сурвакат за здраве. 

01.01 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Изготвяне на поздравителни картички за 
именниците в селото – Васильовден, Йордановден, 

Ивановден 

01-07.01 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Направи добро, помогни просто ей така“ – 

доброволческа инициатива в помощ на възрастни и 

болни 

01.01-28.02. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

„Обредни хлябове в традициите на Родопите“ – 

събиране и запис на рецепти и обреди, свързани с 
обредните хлябове от Родопите 

01.01-31.05 НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– с. Смилян 

Да продължим работата по издирване на автентични 

песни и обичаи – творческа инициатива 
01-31.01. НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Богоявление – традиции и обичаи  05.01 НЧ „Просвета-1930“ – с. 
Соколовци 

Честване 171 г. от рождението на Христо Ботев – 

тържества, поетични рецитали, изложби 

06.01. НЧ от Община Смолян 

„На межо“ – „Ръкоделие“ – жупене на китков фасул 

и родопска софра 
м. 01 НЧ „България-1937“ – с. 

Могилица 
Йордановден в село Левочево – „хвърляне на кръста 06.01 НЧ „Развитие-1919“ – 

с.Левочево 

Честване на Международния ден на думата 
благодаря 

11.01. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

„Сечков ден“ – разучаване на обичаи в Родопите, 
пресъсздаване върху платно от естествени и 

рециклирани материали, разучаване на песни и 

наричания, пресъсдаване на обреда в овощната 
градина на Кънчо Хаджиев с деца от началния курс 
от с. Смилян 

 

 

15.01-31.03. 

 

 

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– с. Смилян 

Чаено парти в библиотеката със стиховете на  
Робърт Бърнс, съвместно с клуб „Приятели на 
книгата“  

16.01 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Среща в библиотеката с деца от ателието „Сръчни 

ръчички“ посветена на френския художник Пол 

Сезан /180 г. от рождението/ 

18.01. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

„Бабин ден“ – Честване на празника с обичая 
„Миене на ръце“ 

18.01 НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Честване на Бабинден. Традиции и обичаи, ритуал 

„Бабинден“ 

19.01 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Тържество „Бабин ден“ - празничен традиционен 

ритуал „Къпане на бебе“ с поздравителен концерт за 
бивши и настоящи акушерки  

20.01 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване на традиционния празник Бабинден – 

традиции, ритуали, обичаи, тържества, срещи, 

седенки.  

21.01. НЧ от Община Смолян 

Честване на деня на родилната помощ с акушерките 
от кв. Райково 

21.01 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Бабин ден в село Арда – пресъздаване на празника с 
участието на по-възрастните хора в селото 

21.01. НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Международен ден на прегръдката – Фотоконкурс 
„Прегръдка“ 

21.01 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 
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Бабинден в село Мугла. Посещение на най 

възрастните жени в селото и поднасяне на 
поздравления и подаръци. 

21. 01 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Традициите в село Славейно – Честване на 
Бабинден 

21.01. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 
Славейно  

Честване на 130 години от рождението на Николай 

Райнов, български поет и литературен критик  
24. 01 НЧ „Христо Попконстантинов-

1923“ – с. Петково 

Бабинден в с. Полковник Серафимово. 21.01 НЧ „Отец Паисий“ – с. 
Полковник Серафимово 

Срочен концерт на МШ „Стефан Бончев“ с всички 

изпълнители, вокални изпълнители и оркестри 

24.01. НЧ ”Христо Ботев-1871” –   

гр. Смолян 

Разучаване на нови песни и обичаи от местния 
фолклор. 

01.01-31.12 НЧ „Отец Паисий“ – с. 
Полковник Серафимово 

Витрина с юбилейни вестници и книги издадени от 
читалището – в библиотека „Димитър Македонски“ 

28.01-01.02. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
Бабинден в село Кошница       м. 01 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 

Кошница 
Честване на Бабинден – седянка и разговор с 
възрастните баби за ражданията по тяхно време 

м. 01 НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

 

 

ФЕВРУАРИ 

Дейност  Срок Организатори 

Витрина по повод 105 години от рождението на 
Кирил Маджаров  

01-28.02 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 

– Смолян, кв. Устово 
Да продължим работата по издирване на 
родословното дърво 

01-28.02 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Вечер на любовната поезия по повод Деня на 
влюбените. 

09. 02 НЧ „Христо 

Попконстантинов-1923“ – с. 
Петково 

Международен ден за безопасен интернет. Лекция 
беседа  

10.02 НЧ „Христо 

Попконстантинов-1923“ – с. 
Петково 

Музикално поетична вечер в с. Виево посветена на 
деня на влюбените. Викторина. 

14.02 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Литературно четене на клуб „Приятели на книгата“ 

и приятели посветено на Деня на влюбените и 

Трифон зарезан 

14.02 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

„Винено соаре – песни за душата, виното и 

любовта“ – вечер на старата градска песен.  

Зала „Атанас Илчевски“ 

14.02. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 

– Смолян, кв. Устово 

Празник на мезето – III-то издание м. 02 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – 

с. Широка лъка 
Честване на сребърни и златни сватби в. с. Мугла 14.02. НЧ „Г. С. Раковски – 1947“- 

с. Мугла 
„За любов и вино“ – Трифон Зарезан. Четене на 
стихове от Ефтим Ефтимов  

14.02. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Четене на стихове на родопския поет Кирил 

Маджаров на ученици от 5 – ти клас при ОУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ 

15.02 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Отбелязване 146 г. от гибелта на Васил Левски – 

изложби, рецитали, презентации, прожекции на 
19.02. НЧ от Община Смолян 
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филми, поетични вечери. 

Работилница за мартенички  20.02 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Работилница за ръчно изработване на родопски 

мартенички от вълна, рисунки и картички 

20-28.02 НЧ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – с. Смилян 

Приказки за Сечков ден по произведения на 
български автори, свързани с годишнини, част от 
целогодишната кампания за насърчаване на 
четенето 

22.02. НЧ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – с. Смилян 

Мартенски културни празници - празнична седмица 
– изложба на кукерски маски, празнични концерти, 

отбелязване деня на самодееца,  

25.02-03.03 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – 

с. Широка лъка 

Творческа работилница за изработка на мартеници 

по идеи на деца 
26.02 НЧ „Светлина-1937“ – с. 

Търън 

Спортен празник в село Стойките м. 02 НЧ „Пробуда-1903“ – с. 
Стойките 

Работилница за мартеници. Организиране на 
изложба на мартеници от децата на селото. 

 25.02 НЧ „Пробуда-1903“ – с. 
Стойките 

Работилница за мартеници 26-28.02 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Ателие „Собич за мама“- с децата от ДГ „Дъга“ – с. 
Могилица 

28.02. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

 

МАРТ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване Ден на любителското творчество и 

традиционния празник Баба Марта 
01.03. НЧ от Община Смолян 

Празничен концерт на самодейците при читалището 

по повод Баба марта, Деня на самодееца, и 

Междунарония ден на жената 

01.03. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

„Базар на мартеницата“ 01.03. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Обучение на учители за използаве на интерактивни 

методи на преподаване по програма Еразъм + 

01-15.03 НЧ „Бъдеще сега-2006“ – с. 
Гудевица 

Благотворителен мартенски базар на изработените 
мартеници, рисунки и картички 

01.03 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване на деня на семодееца в с. Стойките и 

организирано закичване на мартеници на жителите 
и гостите на селото. 

01.03 НЧ „Пробуда-1903“ – с. 
Стойките 

„Баба Марта, бързала мартенички вързала“ – 

инициатива за украсяване на центъра на селото с 
мартеници изработени от клуб Ръкоделие 

01.03 НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Закичване на мартеници на жителите на селото 01.03 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

„Дятещи впрегалки и старски напеналки“ – детски 

куклен спектакъл  по повод 2019 – Година на 
местните езици и говори на ЮНЕСКО  

01.03-31.09 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Изложба за най-оригинална мартеница. Мартеници 

за здраве на всички в селото. 

01.03 НЧ „Христо 

Попконстантинов-1923“ – с. 
Петково 

Мартенски културни празници - празнична седмица 
– изложба на кукерски маски, празнични концерти, 

отбелязване деня на самодееца,  

25.02-03.03 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – 

с. Широка лъка 
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Честване Националния празник на Република 
България и 141 години от Освобождението на 
България 

03.03. НЧ от Община Смолян 

„Песпонеделник“ – традиционен празник на 
маскарадните игри в с. Широка лъка 

03.03. НЧ „Екзарх Стефан 1872“-  

с. Широка лъка 
Концертна програма посветена на Международния 
ден на жената и представяне на творчеството на 
Георги Мадански 

07.03 НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Честване Международния ден на жената – 8 март: 
концерти, кулинарни изложби, тържества, конкурси 

08.03. НЧ от Община Смолян 

Празнична програма по повод Националния празник 
и Празника на жената 

м. 03 НЧ „Братан Шукеров-1960“ – с. 
Катраница 

„Моето име е жена“ - честване на Международния 
ден на жената 

09.03. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 
Славейно 

„Вечната и святата“ – Вечер на жените и майките в 
селото. Стихове и мисли за майката. Конкурс за 
творба посветена на майката – есе, стих, рисунка 

08.03 НЧ „Христо 

Попконстантинов-1923“ – с. 
Петково 

Честване на международния ден на майката и 

жената. Поздравление и почерпка с дамите от 
селото. 

08.03 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Празничен концерт на битовия състав към 

читалището по повод Международния ден на 
жената и Първа пролет 

08.03 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Празнична програма по повод Международния ден 

на жената 
08.03 НЧ „Момчил юнак-1997“ – с 

Подвис 
Празнична програма по повод Межднародния ден 

на жената 
08.03 НЧ „Бащино огнище-1970“ – 

с. Горна Арда 
Седянка и празнична програма по повод 

Международния ден на жената 
08.03 НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 

Сивино 
Сирни заговезни – ПУСТОВЕ 2019, 28 години от 
възтановяването на народната традиция с участието 

на фолклорните състави и формации на читалището: 

клуб „Зевзек“, оркестър „100 каба гайди“, танцовите 
състави, клуб „Хоро“, певческите групи и театрални 

състави. 

 

 

10.03 

 

 

НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Сирни заговезни в Устово – гонене на злите духове. 
Площад „Възраждане“ 

10.03. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 

– Смолян, кв. Устово 
Сирни Заговезни в село Левочево 10.03 НЧ „Развитие-1919“ – с. 

Левочево 

Запознаване на децата от ТС „Родопчанче“ с 
традициите на българските празници „Тодоровден“ 

и „Великден“  

 

15.03 

НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

„Тодоровден“ в село Момчиловци 16.03 НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Доброволчески лагери за подобряване базата на 
читалището. 

16.03-20.04 НЧ „Бъдеще сега-2006“ – с. 
Гудевица 

„Родопчанка“ - самостоятелна изложба живопис на 
художничката Цонка Дурева 

20.03-30.06 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Изложба на детски рисунки и фотоконкурс „Гората“ 

по повод Седмицата на гората  
 

21.03 

НЧ „Христо 

Попконстантинов-1923“ – с. 
Петково 
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Пролетни празници – концерти, конкурси, 

карнавали, балове, базари на ръкоделия 
22.03. НЧ от Община Смолян 

Посрещане на първа пролет – Рисунка на пролетна 
картина, показване на красотата на Родопа планина 

     22.03 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Празнично посрещане на Първа пролет  м. 03 НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

Рожден ден  на клуб „Приятели на книгата“ – Арт 
инсталация „Поетични храсти“ пред и около сгадата 
на читалището 

25.03. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване 100 г. от създаването на Първи  

Среднородопски театър „Изгрев”. Факелно шествие 
до местостта  Театрото и тържество пред паметната 
плоча на театъра. 

 

26.03. 

18.00 часа 

НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване на 100 години от основаването на Първи 

Среднородопски театър „Изгрев“ и Международния 
ден на театъра – изложба афиши, снимков материал, 

екземпляри на пиеси, костюми и реквизит в КДК 

 

27.03. 

НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

„Пролет е – Забавна вечер - карнавал в село Виево  21.03 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Посрещане на Първа пролет – децата представят 
стихове за пролетта. 

 

22.03 

НЧ„ХристоПопконстантинов
- 1923“ – с. Петково 

Пролетен концерт с участието на ДТФ „Фани 

Бенова“, ВГ „Ро войс“, ДТФ „Най“ и ТФ „Зареница“ 

в Планетариума по случай Международния ден на 
планетариума и Първа пролет 

 

29.03 

 

НЧ ”Христо Ботев-1871” –   

гр. Смолян 

 

 

АПРИЛ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване на 1 април – Международен ден на 
хумора и сатирата: музикално-хумористични 

програми, литературни четения, изложби  

01.04. НЧ от Община Смолян 

Празници на детската книга и изкуствата за деца  
 

01-12.04. НЧ от Община Смолян 

Празници посветени на детската книга и изкуствата 
за деца в с. Момчиловци 

1-10.04 НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Изложба живопис на Гавраил Мундев – Зала 
„Юбилейна 150“ 

01-30.04 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
„Смилянски лакърдии“ – състезания за най забавна 
история, разказана/изиграна на родопски диалект 
между отбори на родители и смесени отбори 

„Баба/дядо и внуче“ 

 

01.04. 

НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

28-ми рожден ден на клуб „Зевзек“ и честване на 
Международния ден на хумора и сатирата 

01.04. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

„Светът е оцелял, защото се е смял“ – честване на 
Деня на хумора и сатирата. Родопски извори за 
хумористични творби на родопски диалект, 
представяне на авторски произведения, 
литературно четене в читалището. 

 

м. 04 

НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Витрина с медицинска литература посветена на 
международния ден на Здравния работник 

01-07.04 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
„Хранилки за птички“ – да се погрижим за 
птичките 

01-30.04. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 
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Хумористична вечер с райковските зевзеци  01.04. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Изложба и летературно четене по повод 

Международния ден на хумора и сатирата 
01-30.04 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

„От приказка в приказка“ – четене на приказки от 
Хан К. Андерсен 

02.04. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Изложба и литературно четене по повод 

Международния ден на хумора и сатирата 
м.04 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Международен ден на детската книга. Любими 

книги от нашето детсво. 

02.04 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Пътуващо съндъче“ – изработка на сандъче за 
любими приказки от известни автори 

04.04. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

„Бабо покажи и ми разкажи за тази билка/диво 

цвете“ - образователно – познавателни игри в 
библиотеката  

05.04 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Честване Деня на здравето 07.04. НЧ от Община Смолян 

Честване на международния ден на медицинските 
работници. Среща с настоящи и минали 

медицински работници. 

07.04 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Подготвяне на поздравителни картички за 
здравните работници и беседа как да съхраним 

здравето си. 

07.04 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Тържество за детската книга и изкуствата за деца – 

с Клуб приятели на книгата и ДГ „Славейче“ 

16.04 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

„Великденски камбани“ – празничен концерт с 
участието на ДЮФА, „101 каба гайди“, ВГ 

„Родопис“, ТС „Васил Симеонов“, Фолклорен хор 

„Маестро Атанас Капитанов“, ДФГ „Орфееви 

звуци“, ВГ „Евридика“, Смесен хор и ДС „Радка 
Кушлева“ 

    

 

18.04. 

 

 

НЧ ”Христо Ботев-1871” –   

гр. Смолян 

„Великденска фолклорна палитра“ – празничен 

концерт с участието на читалищни състави. 

18.04. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Трета музикантска среща - Момчиловци свири и 

пее  
19.04. НЧ „Светлина-1925“ – с. 

Момчиловци 

Самостоятелни концерти на изявени ученици от 
МШ „Стефан Бончев“ 

20-30.04 НЧ ”Христо Ботев-1871” –   

гр. Смолян 

Седмица на детската книга - Организирано четене 
на книги. 

20.04 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Организиране на обучителлен курс за игровизиране 
на учебно съдържание по програма Еразъм + 

21-30.04 НЧ „Бъдеще сега-2006“ – с. 
Гудевица 

„Маратон на четенето“. Седмица на детската книга 
и изкуствата за деца.  

21.04.-25.04. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Отбелязване на Международния ден на земята – 

акции, почистване и засаждане на цветя и 

декоративни храсти  

22.04. НЧ от Община Смолян 

Почистване на горски обекти и засаждане на 
дръвчета по повод Седмицата на гората 

м. 04 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Честване на 455 г. от рождението на Шекспир – 

четене на откъси от „Хамлет“ и „Ромео и Жулиета“ 

на ученици  

23.04 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 
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„В ритъм танцуваме“ – по случай международния 
ден на танца с клуб хоро „Зорница“ 

25.04 

18.00 часа 
НЧ „България-1937“ – с. 

Могилица 

Великденска работилница  25.04. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

„Да майсторим великденски вкусотийки“ – ателие 
за великдански сладки и шарене на яйца 

26.04 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

„Лазарки“ – момичета обикалят селото , 

благославят всяка къще за здраве и берекет, 
закичват с върбови клонки и здлавец. 

м. 04 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Лазаровден в с. Стойките м. 04 НЧ „Пробуда-19034 – с. 
Стойките 

Отбелязване на 100 годишнината от рождението на 
Веселин Ханчев – български поет и публицист 

м.04 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Великден“ – изложба на великденски яйца 28.04 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Оформяне на цветна градина за пролетта – красив и 

цветен роден край. 

м. 04 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Витрина с книги по повод първия полет с 
космически кораб около земята с космонавт Юрий 

Гагарин 

 

м. 04 

 

НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

Конкурс за най красиво великденско яйце, 
подготвяне на картички за именниците в селото, 

представяне на рецепти 

м. 04 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Седмица на детската книга и песен. Изложба на 
детски рисунки. Оформяне на детски кът, 
изпълнения на любими детски песни. 

м.04 НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

Изложба на великденски яйца 28.04 НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. 
Горна Арда 

Концерт на певческите състави по повод 100 

години от рождението на композитора Димитър 

Петков, почетен гражданин на Смолян, роден в кв. 
Райково 

30.04 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

 

 

МАЙ 

Дейност  Срок Организатори 

Отбелязване на Деня на труда и на международната 
работническа солидарност 

01.05. НЧ  от Община Смолян 

Празник на село Градът 01.05 НЧ „Момчилова крепост-2016“ – 

с. Градът 
Годишна пордукция на Детска куклено-театрална 
студия „Лудите маймуни“. Зала Атанас Илчевски 

01-31.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
Празник на село Търън 

 

04.05. НЧ „Светлина-1937“ с. Търън 

Предой – традиционен празник на село Кошница 04. 05 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 
Кошница 

Честване на 6 май – Ден на храбростта  
и традиционния празник Гергьовден/Адрелез 

06.05. НЧ от Община Смолян 
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„Адрелез“ – обредно измиване с роса или вода от 
изворите „Лъджата“ кв. Бяла река, с. Могилица 

06.05. 

от 09.30 

НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

„С менци за вода – състезание за най-бърз 
водоносец при изворите на лековитите води в 
местността  „Дупка“ и най-вкусна обредна 
Гергьовска пита 

06.05 НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

„Гергьовден“ – разходка до лековити извори и води, 

както и бране на лековити билки и извършване на 
характерния за селото ритуал. 

м. 05 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Изработване на картички за всички именници в 
селото 

м.05 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Флашмоб – „Танцувай с нас“  

Площад „Възраждане“ 

08.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
Честване 9 май – Ден на Европа и победата над 

хитлерофашизма – тържества, рецитали, срещи с 
ветерани, полагане на цветя пред паметници 

09.05. НЧ от Община Смолян 

„Разкажи за битките на своя дядо“ – урок по 

родолюбие пред паметната плоча на загиналите 
местни участници в Отечествената война с ученици 

от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Смилян 

09.05. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

„Ден на Европа“ – презентация по темата 09.05. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Среща беседа по повод Деня на библиотекаря 11.05 НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Честване Ден на библиотекаря 
 

11.05. НЧ от Община Смолян 

Тържествен концерт и изложба по повод 100 години 

от основаването на ОУ „Св., св.Кирил и Методий“- 

с. Смилян 

11.05 НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Честване на Деня на библиотекаря. Ден на 
отворените врати в библиотеката. Библиотекар за 
един ден. 

11.05. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Традиционна изложба – базар „Родопски занаятчии“ 

– XVI – то издание 
13-18.05 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Представяне на книгата на доц. д-р Асен 

Маргаритов „Спомени от личния ми, семеен, 

професионален и обществен живот“ – 

автобиографична хроника 

16.05. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

65 години „Детска музикална школа“ – концерт на 
бивши и настоящи възпитаници. 

16.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
Изложба „Села и живо наследство във 
фотообектива“ – в РИМ Стою Шишков 

16-31.05 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

„Чилови дни“- в памет на чл.-кор. на БАН проф. д-р 

Константин Чилов  
17.05. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 

Славейно 

„На чаша кафе с месни творци любители“ – 

представяне на нови творби 

м.05 НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

„Уча и играя с деца и младежи“ – обучителен курс 
за преподаватели, младежки работилници и 

обучители 

17-26.05 НЧ „Бъдеще сега-2006“ – с. 
Гудевица 

„Културно-историческо наследство в Момчиловци“ 

– по случай Международния ден на музеите 
18.05. НЧ „Светлина-1925“ – с. 

Момчиловци 

Празник на село Момчиловци 

50 годишни юбиляри и поздрав към абитуриентите 
18-21.05. НЧ „Светлина-1925“ – с. 

Момчиловци 
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от набор 2000 г.  

Годишни концерти на учениците от Школата по 

пиано, Школата по цигулки „Виолина“ 

20-30.05 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Изложба на книги от творчеството на Артър Конан 

Дойл по повод 160 г. от рождението му.  
22.05. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Честване 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост: концерти, 

рецитали, изложби, беседи, факелни ществия 
 

24.05. НЧ от Общината 

175 години просветно дело в село Славейно. По 

повод 24 май Ден на просветата, на словото и 

духовността 

24.05. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 
Славейно 

„Добре дошли в дома на книгата“ – въвеждане на 
най-младите читетели в библиотеката 

24.05 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Скакалци“ – представление на самодейна 
театрална трупа при НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян по произведение на Стеле Костов 

24.05. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Традиционен празник на село Тикале 
 

24.05 НЧ „Светлина-1958“ – с. Тикале 

Предой – Курбан за здраве и плодородие 25.05 НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. 
Горна Арда 

Празник на село Виево 24.05 

 

НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Празник на село Белев дол 30.05. НЧ „Светлина-1982”с.Белевдол 

Празнична програма, среща с учители ветерани и 

настоящи преподаватели, посветена на деня на 
славянската писменост и култура. 

м. май НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

„Предой“ - традиционен и емблематичен празник на 
село Арда. Вечер на юбилярите. 

м. май  НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Концертна програма при параклиса „Св. св. 
Константин и Елена” към Дома за стари хора –   

с. Фатово 

м. май НЧ ”Отец Паисий-1926” – 

с.Полк. Серафимово 

Празник на село Белев дол 30.05 НЧ „Светлина-1982“ с. Белев дол 

Традиционно народно веселие на хорището „Св. 
Костадин“ пред читалището 

30.05. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване деня на детето – рисунка на асфалт, песни, 

танци и игри 

31.05.  

 от 16.00 

часа 

НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Концерт на група НИКС – „От естрада до хард рок и 

обратно“ Зала „Николай Карагяуров“ 

   31.05. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
 

 

 

 

ЮНИ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 юни – Ден на детето: тържества, 
ателиета за детско творчество, конкурси, изложби, 

игри  

01.06. НЧ от Община Смолян 
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Празник за дацата на село Търън в центъра на селото 

по повод Международен ден на детето 
01.06. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

„Бъди мой приятел“ – отбелязване на международния 
ден на детето 

01.06 НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Годишна музикална продукция на Детска музикална 
школа 

01-30.06. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
„Дятещи впрегалки“ – детски куклен спектакъл на 
родопски диалект 

01.06. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Детски празник по повод Деня на детето. 01.06 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Детски празник с артисти и аниматори в двора на 
читалището по повод Деня на детето 

01.06. НЧ „Балкански просветител-

1871“- Смолян, кв. Райково 

Честване деня на детето с поход из природата 01.06 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Честване 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за 
България 

    02.06. НЧ от Община Смолян 

Празник на село Катраница 02.06 НЧ „Братан Шукеров-1960“ с. 
Катраница 

Презентация по повод Деня на Ботев и загиналите за 
свободата на България 

02.06. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Честавне на „Родопското оборище“  в местността Св. 
Дух 

03.06. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 
Славейно 

Отбелязване на световния ден на околната среда - 
презентация 

05.06. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Премиера на  „Женско царство“ – постановка на 
младежки театър „Изгрев“ - част от тържествата за 
честване на 100 години Първи Средногорски театър 

„Изгрев“ 

11.06 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

„Лятно училище“ 11-22.06 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
„Усмивки от старо време“ – естрадно-сатирично шоу с 
участието на клуб „Зевзек“, артисти и музикално дуо 

Робови 

13.06. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Творческа среща на артисти от различни поколения, 
наследници на театър „Изгрев“ част от тържествата 
за честване на 100 години Първи Средногорски 

театър „Изгрев“съвместно с КДК 

14.06 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Празник на село Сивино 15.06. НЧ „Иван Вазов-1948“ –  

с. Сивино 
„Предой“ – празник на с. Могилица, общоселски 

курбан за здраве  
15.06. 

12.00 часа 
НЧ „България-1937“ – с. 

Могилица 
Работилници за деца – направа на пана от плъстена 
вълна, квилинг, рисуване върху камък част от VII –то 

издание на Фестивала на дивите цветя в Родопите 

19-25.06 НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Честване  на 65 години от създаването на МШ 

„Стефан Бончев“ 

20.06. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Фотоизложба „Села и живо наследство във 
фотообектива“ част от VII –то издание на Фестивала 
на дивите цветя в Родопите 

21.06-05.07 НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

„Таланти от различни поколения“ – концерт на 
открито 

21.06. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 
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VII-мо издание на Национален фолклорен събор 

„Изворен глас“ – надпяване, надиграване и изява на 
разказвачи на родопски диалект „Старски напеналки“ 

– част от VII-то издание на Фестивала на дивите цветя 
в Родопите 

22.06 НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Честване на празника „Еньовден“ на извора на 
Горна Арда 

24.06. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Еньов ден в село Арда. 24.06 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Еньов ден в село Горна Арда. Изложба-базар на 
традиционни храни и напитки от местното население и 

пресъздаване на обичая. 

24.06 НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. 
Горна Арда 

Традиционно честване на Еньовден на извора на 
Горна Арда с клуб „Хоро“ 

24.06 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Еньовден. Фестивал на дивите цветя 24.06 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 
Кошница 

Класови музикални продукции 25-30.06. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Фестивал на Дивите цветя – демонстрация и 

дегустация „Родопски колаци“ и напитки от 
диворастящи плодове и билки. 

„Символите на Могилица“ – работилница за 
изработване на пана с естаствено обагрени материали. 

 

25.06 

От 14.00 

часа до 

16.00 часа 

НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Творческа среща с Проф. Димитър Серезлиев – 

художник, който създава в съавторство с Никола 
Гелов паната намиращи се в сградата на 
читалището. 45 години от откриването на творбите 
им 

м. 06 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Петровден - празник на село Стойките м. 06 НЧ „Пробуда-19034 – с. 
Стойките 

Участие с концертна програма в VII – ми Английски 

събор в с. Полковник Серафимово 

м. 06 НЧ ”Отец Паисий-1926” – 

с.Полк. Серафимово 

Празник на село Полковник Серафимово м. 06 НЧ ”Отец Паисий-1926” – 

с.Полк. Серафимово 

Празник на село Кутела 15.06 НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

Еньовден – традиции и обичаи. Лекция беседа. м. 06 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

По пътеката на здравето-организиран туристически 

поход по маршрут Петково-Чиевци-Славейковци-

Орловица—етково с цел събиране на билки и 

заснемане на красиви пейзажи. 

м. 06 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Обичая „Предой“ и курбан за здраве и берекет на 
селото. 

м. 06 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Национален фолклорен конкурс „С песните на Георги 

Чилингиров“- с. Полк. Серафимово  

 

28 – 30.06 НЧ”Отец Паисий-1926” – 

с. Полк. Серафимово 

Традиционен празник на село Соколовци - Петровден 29.06 НЧ „Просвета-1930“ – с. 
Соколовци 

Храмов празник св. Св. Петър и Павел в с. Левочево 29.06 НЧ „Развитие-1919“ – с. 
Левочево 
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Изложба и паметно честване на 89 години от 
рождението на художника Марко Стойчев 
/Маестрото/ - бивш секратар на читалището и 

артист от театър „Изгрев“  

    30.06 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

 

 

ЮЛИ 

Дейност  Срок Организатори 

„Библиотекар за един ден“ 01-31.07. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Лято в библиотеката – Детска любознателница в 
„Царството на книгите“ 

01.07-

31.08 

НЧ „Светлина-1937“ – с. 
Търън 

Забавно лято в село Смилян с читалищната 
библиотека – творчески кът на книгата на открито 

пред читалището, триатлон по четене, рисуване на 
приказни герои – изложби. 

01.07-31.08 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Доброволчески лагери за обмен на опит, 
запознаване със старите занаяти, обмен между 
младежи и развиване на ценности 

01.07-31.08 НЧ „Бъдеще сега-2006“ – с. 
Гудевица 

Паметна вечер за животът и делото на Христо 

Попконстантинов по повод 120 години от неговата 
смърт 

04.07 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Фест на Родопскто здраве - здравен събор 06.07 НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Честване 148 години от основаването на читалище 
„Балкански просветител -1871“, Храмов празник 

07.07. НЧ „Балкански просветител-

1871“ – гр. Смолян, кв. 
Райково 

Традиционен Илинденски събор в Чокманово м.07.                                        НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. 
Чокманово 

Ателиета „Билки и тяхното приложение в кулинарията 
и традиционната медицина“, „Рисунка върху камък“, 

„Движение за здраве“, организиране на туристически 

преходи до връх Ком, Ардин връх и извора на р. Арда 

12-27.07 НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Петровден 2019 – Празник на село Петково м.07 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Мое лято“ – компютърни игри, прожекция на детски 

филми, волейбол 
м.07-м.09 НЧ „България-1937“ – с. 

Могилица 

Работилница за пана – изработване на пана от 
естествени материали 

м.07 НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Концертна програма за Илинден м. 07 НЧ „Пробуда-19034 – с. 
Стойките 

Съзтезание с велосипеди 17.07 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

„Аз рисувам под небето“ – конкурс за детска рисунка 
на асфалт. 

м. 07 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Лятна библиотека“ – мероприятия за децата и тяхната 
весела ваканция. Забавни игри, състезания, конкурси, 

представяне на любими книги 

м. 07 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

По пътеката на здравето – организиран поход с децата 
до близки местности в селото. Посещение на 11-те 

м. 07 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 
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стари моста в село Петково. 

Показно представяне на начина на приготвяне на кус-
кус. Съвместна среща с фоторепортери и заснемане на 
приготвянето. Фотоизложба. 

м. 07 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Честване на църковен Илинден в село Чокманово 20.07 НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. 
Чокманово 

Илинден – традиционен събор и  родова среща в   
село Левочево 

20-21.07 НЧ „Развитие-1919“ – с. 
Левочево 

Сбирка на жени с умения в плетачеството 24.07 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Предсатвяне на изложба и кът на кметове и кметски 

наместници на село Чокманово по повод празника на 
селото 

м. 07 НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. 
Чокманово 

Сенокос-концерт на битовата група при читалището     м. 07 НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

155 години от рождението на Вълко Шишманов – 

учител  и обществен деец, участник в 
националноосвободителното движение в Родопите 

28.07. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 
Славейно 

Традиционен илинденски събор в село Чокманово 29.07 НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. 
Чокманово 

Прожекция на филм с Луи дьо Фюнес по случай 

105 г. от рождението на актьора. 
31.07. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

 

 

 

АВГУСТ 

Дейност  Срок Организатори 

Прожекция на детски филми в читалищната библиотека    01-31.08 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ 

Концерт на група „НИКС“ 01-31.08 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ 

– Смолян, кв. Устово 
Здравей, мое стойченско лято“ – празник на детето 01-31.08  НЧ „Пробуда 1903“ –  

С. Стойките 
„Среде лято“ и празник на село Мугла 02-03.08 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 

Мугла 
Национален тракийски събор за честване на 116 години 

от Илинденско-Преображенското въстание. 115 години 

от гибелта та знаменосеца Кольо Шишманов 

03-04.08 НЧ „Съгласие-1883“ – с. 
Славейно 

XVII-то Гайдарско надсвирване в село Гела 03.08 НЧ „Съзнание-1929“ – с. Гела 

Родов събор „Илинден“ 04.08 НЧ „Съзнание-1929“ – с. Гела 

Празнична програма, свързана с храмовия празник на с. 
Широка лъка – вечерна заря – проверка и отдаване на 
почит на загиналите във воините, концерти, срещи и др. 

м. 08 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Събор на извора на р.Арда м.08 НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. 
Горна Арда 

Честване на 90 години от създаването на НЧ „Съзнание-
1929“ – с. Гела 

м. 08 НЧ „Съзнание-1929“ – с. Гела 
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Честване на 100 години от рождението на гайдаря Дафо 

Трендафилов 
м. 08 НЧ „Съзнание-1929“ – с. Гела 

Представяне на автобиографична книга за гайдаря Дафо 

Трендафирлов 
м. 08 НЧ „Съзнание-1929“ – с. Гела 

„Успение  на пресвета Богородица“  - Храмов и 

общоселски празник в с. Широка лъка – всенародно 

веселие за жителите и гостите на селото 

15.08 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

 Честване на 100 години от създаването на НЧ 

„Развитие-1919“ с. Левочево 

17.08 НЧ „Развитие-1919“ – с. 
Левочево 

„Забавно лято в Момчиловци“ – 2019  18.08 НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Традиционен събор „Хайдушки поляни“ 2019  19.08 НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела, НЧ 

„Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци  

„Малък планинар“ – първа помощ в планината, 
изграждане на заслон и игри на открито 

Всеки 

четвъртък 
от м.08 

НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

„Пътуващо сандъче“ – посещаване на базов лагер 

„Падала“ 

м.08 НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Концертна програма на ансамбъла на празника св. 
Пантейлемон 

м.08 НЧ „Пробуда 1903“ –  

С. Стойките 
Събор на Арда и арденските родове 09-10.08 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

„Вечер на народното творчество“ – мъдростта и опита 
на народа съхранен в народните песни. Изпълнение на 
народни песни. 

м. 08 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Детски спортен празник в село Кошница м. 08 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 
Кошница 

Колективни посещения до туристически обекти в 
близост до село Кошница 

м. 08 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 
Кошница 

Организиране на туристически преходи в с. Сивино, 

връх Ком, Кичестия бук, Родопския крем. 

м. 08 НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

„Уча се и играя с деца и младежи“ -  30.08-8.09 НЧ „Бъдеще сега-2006“ – с. 
Гудевица 

 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

120 години от рождението на Царя на вицовете – 

Боян Николов Чинков 
01.09. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 

Славейно 

Изложба 100 години от рождението на Николай 

Хайтов. Библиотека „Димитър Македонски“ 

01-30.09 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
„Смехотерапия“ – вечер посветена на 80 години от 
рождението на Тодор Колев. Зала „Анастас 
Илчевски“ 

 

01-30.09 

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Код „Червен плод“ – приложно ателие за правилно 

събиране и преработка на есенни горскоплодни 

04-22.09 НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Отбелязване на 100 годишнината от рождението на 
Николай Хайтов  

м. 09 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Честване 6 септември – Съединението на България 
 

06.09. НЧ от Община Смолян 

„Защо трябва да си грамотен“ – разговор беседа по 08. 09 НЧ „Христо Попконстантинов-
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повод Международния ден на грамотността  1923“ – с. Петково 

Закриване на „Лято 2019“ – поход, пикник и игри 10.09 НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

„На добър час“ – тържества за началото на новата 
учебната 2018/2019 г. 

15.09. НЧ от Община Смолян 

Тържествено откриване на новата учебна година 
2019/2020 година в читалището 

16.09 НЧ „Христо Ботев-1871“-гр. 

Смолян 

Честване на 100 г. от рождението на Николай 

Хайтов – запознаване на ученици с творчеството му 
17.09 НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Вечер посветена на 175 години от рождението на 
Димитър Македонски 

Зала “Христо Гиневски“ 

18.09 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Празник на село Подвис м. 09 НЧ „Момчил юнак-1997“ – с 
Подвис 

Фестивал на киселото мляко, култура и традиции –  

2019 

м.09. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Честване 22 септември –  Ден на независимостта на 
България 

22.09. НЧ от Община Смолян 

10 години танци с клуб „Хоп-Троп“ с. Момчиловци 23.09. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

Открит урок с презентация по повод  Деня на 
независимостта на България с ученици от ОУ „Стою 

Шишков“ 

26.09. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Отбелязване на годишнината от рождението на 
Екзарх Стефан  

м. 09 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Провеждане на туристически поход от х. Перелик – 

х. Ледницата 
м. 09 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 

Широка лъка 
Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ – с. 
Стойките 

м. 09 НЧ „Пробуда 1903“ –  

С. Стойките 
Кът от книги посветени на Съединението на 
Княжество България с Източна Румелия и 

Провъзгласяването на независимостта на България 

м. 09 НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

Съвместен поход баби и внучета по екопътеките в 
селото с цел опознаване и запазване на природните 
дадености на селото. 

м. 09 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Честване на 90 години от създаванато на НЧ 

„Братан Шукеров-1959“ с. Кошница а  
м. 09 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 

Кошница 
Празник на село Катраница 28.09 НЧ „Братан Шукеров-1960“ с. 

Катраница 
Направа на хербарии – красива и пъстра есен. 30.09 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

 

 

ОКТОМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 октомври – Ден на възрастните хора и 

Световен ден на музиката 
01.10. НЧ от Община Смолян 

Тържествен концерт на самодейците по случай Деня 
на музиката, поезията и възрастните хора - 
Откриване на читалищната самодейност. 

01.10. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Изложба на художествена пластика.  01-31.10 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
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Честване на бележити деятели, актьори и творци от 
гр. Смолян 

01-30.10. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Възрастта не е порок – честване на 1-ви октомври 

Международния ден на възрастните хора 
01.10. НЧ „Съгласие-1883“ – с. 

Славейно 

Празнична програма по повод  Международния ден 

на възрастните хора 
01.10 НЧ „Христо Попконстантинов-

1923“ – с. Петково 

Поетично четене на клуб „Приятели на книгата“ по 

повод  Деня на музиката, поезията и танцовото 
изкуство  

 

02.10. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

„100 години от рождението на Димитър Димов“ – 

прожекция на филм. 

03.10 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Честване 60 години участие в Смесен хор на Васка 
Табакова, Недка Стайкова и Радка Падешева 

03.10. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Честване Световния ден на учителя – срещи, 

тържества и празнични концерти 

05.10. НЧ от Община Смолян 

Честване на Международния ден на възрастните 
хора 

05.10 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

„Никой по света не може да измери топлината на 
една усмивка“ – Фотоконкурс „Усмивката“ по повод 

Световния ден на усмивката 

05.10 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Представяне на книгата „Автобиография“ на 
хумориста Бранислав Нушич – по случай 155 

години от рождението на автора 

08.10. НЧ „Балкански просветител - 

1871“ – кв. Райково 

Традиционна изложба – базар „Родопски 

занаятчии“- XVII – то издание по случай 107 г. от 
Освобождението на Смолянския край от османско 

владичество. 

14-19.10 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване на международния ден на четенето – 

Четене на любими пиказки с гостуване на артисти 

от Младежки театър „Ирис“ и клуб „Приятели на 
книгата“ в ДГ Славейче 

18.10 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Празничен концерт-спектакъл „Народните празници 

в четири сезона – от Коледа до Димитровден – по 

повод 15 години от създаването на  клуб „Хоро“ към 

читалище „Орфееви гори-1870“ –  

19.10. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване на 107 г. от Освобождението на Родопите 
 

21.10. НЧ от Община Смолян 

Празник на смилянския фасул – XVII-то издание –
конкурси и изложба - базар на традиционни храни, 

произведени в с. Смилян  

26.10. НЧ „Проф. Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян 

Национален празник-събор на каба-гайдата м.10 НЧ „Пробуда 1903“ –  

С. Стойките 
„Живата история на село Петково“ - Спомени, 

истории, случки и събития споделени от 
възрастните хора в селото. 

м. 10 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Вечер на народната песен, танци и хора“ – със 
съзтезателен характер. 

м. 10 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Изложба базар на еко продукти произведени в село 

Кошница 
м. 10 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 

Кошница 
Запис на стари народни песни и обичаи м. 10  НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 

Сивино 
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„Приказки страшни за читатели безстрашни“ – 

четене на приказки от бългърски и чужди автори с 
деца и възрастни. Тематична изложба и посещение 
на „Светещата къща“ 

31.10. 

18.00 

часа 

НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Тържество по повод Деня на народните будители – 

поднасяне на цветя пред паметната плоча на Стою 

Бобутанов – възрожденец и читалищен деятел 

31.10 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

 

 

НОЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

Честване 1 ноември – Ден на народните будители 01.11. НЧ от Община Смолян 

Тържество 175 г. от рождението на Данаил Костов – 

възрожденец, борец срещу гърцизма, роден в 
Райково. 

01.11. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Концерт посветен на дългогодишната 
преподавателка в ОУ „Стою Шишков“- Златка 
Кучмова по случай Деня на народните будители. 

01.11. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

Вечер посветена на учителите-ветерани от Райково 

родени в периода 1941-1945 г. 
01.11. НЧ „Балк. просветител-1871“ – 

Смолян, кв. Райково 

Библиотечна изложба и мултимедийна презентация 
за ученици по повод Деня на народните будители 

01.11. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Честване на Деня на народните будители заедно с 
децата от ДГ 

01.11 НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

Изложба и тематична беседа по повод Деня на 
народните будители. 

01.11. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Празннична програма посветена на Деня на 
народните будители 

01.11 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Народните будители в миналото и днес.Презентация 
за Христо Попконстантинов  

01.11 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Празнична програма по случай Деня на народните 
будители 

 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Шшрока лъка 

Изработване на табло по повод Деня на народните 
будители 

01.11 НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. 
Сивино 

Дни на традиционните ястия в региона –Ашуре –
символ на плодородието 

03. 11 НЧ „Братан Шукеров-1959“ с. 
Кошница 

„Кафе с претенция“ – премиера на камерна сцена. 
Пиеса от  Георги Марков, в чест на 100 г. от 
основаването на Първи Среднородопски театър 
„Изгрев“ и Деня на народните будители. 

05.11 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

15 юбилей на „101 каба гайди“ – юбилеен концерт 07.11. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

95 г. от рождението на Апостол Кисьов, 
фолклорист, основател на ансамбъл „Родопа“ и „100 

каба гайди“ – роден в с. Стойките 

18.11 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

85 г. от рождението на Цонка Хаджийска – първата 
жена архитект в Родопите от Райково 

19.11. НЧ „Балк. просветител-1871“ – 

Смолян, кв. Райково 

Ден на християнското семейство. Златни и 

диамантени сватби в Момчиловци.  

21.11. НЧ „Светлина-1925“ –  

с. Момчиловци 

Честване 21 ноември – Ден на християнското 

семейство  

21.11. НЧ от Община Смолян 
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Ден на християнското семейство в село Чокманово 21.11 НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. 
Чокманово 

Чевстване на дена на християнското семейство в 
село Соколовци - традиции 

21.11 НЧ „Просвета – 1930“ - 

Соколовци 

Ден на християнското семейство – поздравителни 

адреси, по случай юбилеи и годишнини. 

Изработване на календар и визикка на читалището. 

21.11 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Традиционно честване на Деня на християнското 

семейство. Концерт на клуб „Хоро“ и танцовите 
формации при читалището 

21.11 НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Честване на Деня на християнското семейство в с. 
Левочево – традиции и обичаи 

21.11 НЧ „Развитие-1919“ – 

с.Левочево 

Празнична програма по повод Празника на НЧ 

„Христо Попконстантинов-1923“ – с. Петково. 

Фотоизложба за дейността на читалището през 
годината – събития и снимки. Срещи с възрастните 
хора в селото „Живата история на село Петково“ 

23.11 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

„Есенни мотиви“ – изработване на пана и предмети 

от природни материали 

 НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Честване на юбилейни годишнини – Стефан Беров - 
70 години, Христо Григоров - 70 години, Славка 
Метаксинова – 65 години, Марияна Каранлъкова 55 

години, Минка Даракчиева – 55 години, Мария 
Тиганева 45 години 

29.11. НЧ „Христо Ботев1871“ –  

гр. Смолян 

Концерт – спектакъл на певческите и танцови 

състави към НЧ „Светлина – 1925“ 

30.11. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

 
  

ДЕКЕМВРИ 

Дейност  Срок Организатори 

Коледни музикални продукции на Музикална школа 
„Стефан Бончев“ 

01-10.12. НЧ”Христо Ботев-1871” – 

гр. Смолян 

Празничен коледно-новогодишен концерт с 
участието на самодейните състави и гости 

самодейци от съседни села 

01-31.12 НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 

Коледни и Новогодишни празници в с. Горна Арда 01-31.12 НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. 
Горна Арда 

Ателие „Сръчни ръчички“ – изработване на коледна 
украса 

01-05.12 НЧ „Балк. просветител-1871“ – 

Смолян, кв. Райково 

Коледни и новогодишни празници в с. Арда 01-31.12 НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Честване 3 декември – Международен ден на хората 
с увреждания 

03.12. НЧ от Община Смолян 

Празнична програма в Дома за възрастни хора в 
село Петково по повод Международния ден на 
инвалидите. 

03.12. НЧ „Христо Попконстантинов-
1923“ – с. Петково 

Отбелязване на Международния ден на инвалидите 
и хората с увреждания 

03.12 НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. 
Горна Арда 

Поетична вечер посветена на Н. Й. Вапцаров по 

повод 110 години от рождението му 
07.12 НЧ „Балк. просветител-1871“ – 

Смолян, кв. Райково 
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Честване на Коледни и Новогодишни празници –

концерти, изложби, презентации, възстановка на 
обичаи, празнични трапези с традиционни храни, 

тържества на закрито и под звездите  

10-31.12. НЧ от Община Смолян 

„Сурва весела година“ – коледен концерт с 
участието на читалищни 

12.12. НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 
Запалване на светлините на коледната елха в кв. 
Устово  

12.12 НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – 

Смолян, кв. Устово 

„Коледна магия“ – четене на приказки от малки и 

големи и запознаване с Коледните традиции 

13.12. 

18.00 

часа 

НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 

Народните обичаи през месец декември - беседа и 

работилница  
14.12. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

„Коледна магия“ – концерт на самодейните състави 

към читалището 
15-25.12 НЧ „Балк. просветител-1871“ – 

Смолян, кв. Райково 

„Ой Коледо, мой Коледо“ – празничен концерт с 
участието на всички състави при читалището 

19.12. НЧ”Христо Ботев-1871” – 

гр. Смолян 

Коледа и децата на Момчиловци – творчески 

работилници и забавления 
20-23.12. НЧ „Светлина-1925“ – с. 

Момчиловци 

Работилница за суровачки 20.12. НЧ „Извор-1920“ – с. Арда 

Коледен концерт – за децата от селото и района с 
„Дядо Коледа“ 

22.12. НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън 

Коледно – новогодишен концерт „В навечерието на 
Коледа“ с участието на всички групи към 

читалището 

23.12. НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

Автентичната Коледа – традициите, които 

съхранихме в село Славейно 

25.12 НЧ „Съгласие-1883“ – с. 
Славейно 

Коледари – млади момичета в народни носии 

обикалят селото, пеят коледарски песни и 

благославят всеки дом и стопанин 

25.12 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Традиционна нашенска пòслага “Да сме живи, да 
сме здрави” – посещение  на фирми, райковски 

читалищни дейци и бизнесмени 

28.12. НЧ „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково 

Коледа. Традиции и обичаи. „Коледата у дома“ – 

децата разказват за Коледа 
м. 12 НЧ „Христо Попконстантинов-

1923“ – с. Петково 

Коледни и новогодишни празници в село Мугла. 
Изработка на подаръци за Коледа и Нова година 

м. 12 НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. 
Мугла 

Коледна работилница за изработване на суровачки 25-29.12 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Концертни програми за Коледа и Нова година във 
ДВХПР- с. Ровино и ДВХ – с. Фатово 

м. 12 НЧ „Отец Паисий“ – с. 
Полковник Серафимово 

„Сурвак“ – ателие за украса на сурвачки и направа 
на коледни хлябове 

28.12 НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“ 

– с. Смилян 

„Коледно-новогодишен концерт“ – с участието на 
всички читалищни състави Клуб хоро „Зорница, 
Фолклорна група „Родопска зора“, Група за 

м.12. НЧ „България-1937“ – с. 
Могилица 
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модерни танци, Естрадно сатиричен състав и др. 

Коледни и новогодишни тържества в с. Широка 
лъка – Коледно  тържество с участието на 
читалищните състави, детска работилница за 
изработване на суровачки 

м. 12 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

Коледно тържество, работилница за суровачки  м. 12 НЧ „Пробуда 1903“ –  

С. Стойките 

Коледен концерт в читалището.  

Посрещане на Новата година в с.Кутела 
      м.12 НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела 

Нова година в село Момчиловци 30.12. НЧ „Светлина-1925“ – с. 
Момчиловци 

„Посрещане на нова година в с. Широка лъка“ с 
чаша вино, под звуците на родопската каба гайда с 
голямо хоро в центъра на селото. 

31.12 НЧ „Екзарх Стефан-1872“ – с. 
Широка лъка 

 


