ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМОЛЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

Относно:

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Смолян през 2017 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Закона за народните читалища, съгласно чл. 26а (1), народните
читалища в община Смолян представиха до 10 ноември на Кмета на Община Смолян
предложения за своята дейност през 2017 година. Кметът на Общината, съгласно ал. (2) на
същия член, внася направените предложения в Общинския съвет, който да приеме Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2017 година.
Годишната програма разкрива ресурсите за читалищна дейност в община Смолян,
обобщава основните акценти в тяхната работа, извежда приоритетните задачи и конкретните
дейности по календарен план за 2017 година, подпомага годишното планиране и финансиране
на читалищата. Годишната програма ще има и пряко отношение към последващи
контролиращи действия от страна на Общинския съвет по отношение на осъществените
дейности от читалищата и изразходваните от тях средства през предходната година, съгласно
чл. 26а (4) и (5) от Закона за народните читалища.
Според Закона за народните читалища програмата се изпълнява въз основа на
финансово обезпечени договори, сключени между читалищата и Кмета на Общината. В тези
двустранни договори се регламентират задълженията на читалищата да изпълнят Годишната
програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян за 2017 година и тези на
Общината да финансира читалищата чрез общинския бюджет, според разпределението на
субсидиите за 2017 година, извършено от назначена със Заповед на Кмета на Община Смолян
№ РД-0045/23.01.2017 г. Комисия. В Комисията влизат по един представител на всяко
читалище, имащо право на субсидия, и един представител на Община Смолян.
След проведени две заседания Комисията за разпределение на читалищните субсидии
за 2017 година направи следното
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ
ЗА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2017 ГОДИНА
Стандарт за една субсидирана бройка: 7 300 лв.
Субсидирани бройки: 86 бр. – 53 бр. за читалища
3 бр. за РЕКИЦ“Читалища“
30 бр. за ФА „Родопа“
Субсидия за читалищата: 53 бр. Х 7 300 лв. = 386 900 лв.
Субсидия за РЕКИЦЧ: 3 бр. Х 7 300 лв. = 21 900 лв.
Субсидия за ФА „Родопа“ към НЧ „Кирил Маджаров-1866“: 30 бр. Х 7 300 лв. = 219 000 лв.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Читалища
“Хр. Ботев-1871” – Смолян
“Орфееви гори-1870” – Смолян, кв. Райково
“К. Маджаров-1866“- Смолян, кв. Устово
“Балкански просветител-1871” – Смолян, кв. Райково
“Светлина-1925”– с. Момчиловци
“Ас. Златаров-1927”– с. Смилян
“Светлина-1937” – с. Търън
“Съгласие-1883”– с. Славейно
“България-1937” – с. Могилица
“Екзарх Стефан-1872”– с. Широка лъка
“Искра-1957” – с. Виево
“Пробуда-1903” – с. Стойките
“Извор-1920” – с. Арда
“Отец Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово
“Зора-1956” – с. Кутела
“Хр.Попконстантинов-1923” – с. Петково
“Развитие-1919”– с. Левочево
“Г.С.Раковски-1947” – с. Мугла
“Съзнание-1929” – с. Гела
“И. Вазов-1948” – с. Сивино
“Светлина-1982” – с. Белев дол
“Бр. Шукеров-1959” – с. Кошница
„Момчил юнак-1997” – с. Подвис
“Хр. Ботев-1892” – с. Чокманово
“Светлина-1958” – с. Тикале
“Просвета-1930” – с. Соколовци
„Братан Шукеров-1960” – с. Катраница
„Бащино огнище-1970“ – с. Горна Арда
ВСИЧКО читалища:
РЕКИЦ Читалища – 3 бр.
ФА „Родопа“ към НЧ „К.Маджаров-1866“ – 30 бр.
ВСИЧКО:

Субсидия 2017 г.
75 020
57 070
59 640
22 455
20 555
20 250
15 760
13 125
12 910
11 900
8 600
9 100
7 600
7 700
6 700
6 520
5 700
4 400
7 300
4 145
1 400
1 300
1 300
1 800
1 200
1 500
1 450
500
386 900
21 900
219 000
627 800

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26а (2) от Закона за народните
читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Смолян да
приеме следните
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РЕШЕНИЯ:
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през
2017 година.
2. Финансирането на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Смолян през 2017 година да бъде в рамките на размера на разпределената държавна
субсидия от бюджета за 2017 година.
3. Упълномощава Кмета на Общината да подпише договор с всяко читалище в община
Смолян за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност
през 2017 година.
Приложение № 1 – Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Смолян през 2017 година.

Вносител:
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

3

Приложение № 1
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗА 2017 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян за 2017
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
2017 година.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян за 2017
година цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни
културно-просветни институции, реализиращи държавната културна политика и културната
идентичност на Община Смолян и региона, както и подпомагане на годишното планиране и
финансиране на читалищните дейности.

Раздел І. РЕСУРСИ
Читалищата в Община Смолян са утвърдени самоуправляващи се културни центрове,
които имат дълбоки корени в местната култура и традиции. Те извършват разнообразна
дейност в рамките на Закона за народните читалища, съобразена с потребностите и
възможностите на местната общност: уреждат и поддържат библиотеки, създават
информационни услуги, развиват и подпомагат любителското художествено творчество,
организират школи, курсове, клубове, тържества, празненства, концерти, чествания и други
дейности, насочени към всички възрастови групи, събират и разпространяват знания за родния
край, създават, експонират и съхраняват музейни колекции. Работят за развивитие и
обогатяване на културната, социалната и образователната дейност в селището, за запазването
и иновирането на местните обичаи, осигуряват достъп до информация и разширяват знанията
на хората, възпитават и утвърждават тяхното национално самосъзнание. В периметъра на
основните читалищни дейности се включват успешно и нови функции, като реализация на
услуги в социалната сфера и изграждането на информационни мрежи за осигуряване на широк
достъп за информация на гражданите, ориентиране на дейността към приоритетни за региона
сфери, например туризма.
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.
В община Смолян са регистрирани съдебно 30 читалища. Четири от тях са в град
Смолян. НЧ „Братан Шукеров-1946“ – Бостина няма актуална съдебна регистрация, според
изискванията на Закона за народните читалища, а читалищата „Бъдеще сега-2006“ – Арда,
Гудевица и „Христо Ботев-1892“ – с. Чокманово са в процедура на регистрация.
Решен е и въпросът със собствеността на читалищата, като с решение 276/31.01.2013 г.
на Общински съвет – Смолян безвъзмездно е отстъпено правото на ползване върху сградите
на читалищата.
В Община Смолян има 2836 читалищни членове, а колективните са 31 на брой.
Към болшинството читалища има библиотеки с общ библиотечен фонд близо 240 000
тома литература. През 2016 г. са набавени нови над 5100 тома, абонирани са общо 96
периодични издания (с 12 повече от 2015 г.), близо 3 600 са регистрираните читатели (със 747
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повече от предходната година), като са направени близо 24 000 читателски посещения.
Разработени са множество каталози и картотеки. Седем от читалищата – в Могилица, Търън,
Момчиловци, Смилян, Славейно и смолянските НЧ „Балкански просветител-1871” – кв.
Райково и НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – кв. Устово, са включени в проект „Глобални
библиотеки”, като в тях са изградени информационни центрове.
В читалищата на общината работят активно общо 160 постоянни художествени
колективи (с 10 повече от 2015 г.) и над 2300 самодейци, които имат над 1000 читалищни,
общински, национални и международни изяви за 2016 година. Спечелени са общо 143
награди. Сформирани са общо 54 клубове и кръжоци (със 7 повече от предходната година) с
близо 1 200 участници и 35 школи по изкуствата с близо 800 участници в тях. Уредени са 78
музейни сбирки. Защитени са и се работи по 29 проекта. По повечето показатели на дейността
читалищата са постигнали напредък спрямо предходната година.
През 2016 година с държавна субсидия от 368 160 лв. са субсидирани 28 читалища.
В субсидираните читалища има общо 51 щатни и 79 хонорувани бройки. Като
положителна управленческа инициатива може да се посочат набраните над 182 000 лв.
собствени приходи в читалищата, като близо 36 000 лв. от тях са вложени за ремонт и
поддръжка на материалната база със собствени средства.

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: Обогатяване на дейността чрез усъвършенстване на предлаганите
продукти и услуги за съхраняване и популяризиране на българските
културни традиции и наследство.
Приоритет 2: Утвърждаване на читалищните библиотеки като съвременни културноинформационни центрове в услуга на гражданите от общината.
2. Развитие на читалищата като самоуправляващи се културни 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: Участие в местното самоуправление и в разработването на местни
стратегии за превръщане на читалищата във фактор на обществения
диалог и обществените форуми.
Приоритет 4: Изграждане на информационни центрове с разширена дейност и
насоченост към провеждане на обучителни програми за превенция и
социална рехабилитация.
Приоритет 5: Подкрепа за читалищата и в най-малките населени места и помощ при
осъществяване на дейността им.
Приоритет 6: Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции.
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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
Честване 169 г. от рождението на Христо Ботев –
тържества, поетични рецитали, изложби
Общоградско тържество за Христо Ботев

Срок
06.01.

Организатори
НЧ от Община Смолян

06.01.

Традиционно честване на Йордановден в с. Широка
лъка – традиции и обичаи
Среща-разговор с Елена Хайтова – публицист и
писател

06.01.

НЧ ”Христо Ботев-1871” – гр.
Смолян
НЧ „Екзарх Стефан 1872“ – с.
Широка лъка
НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян

Честване на празника „Вадиците“ – среща с найвъзрастните хора и събиране на материали

07.01.

НЧ „Иван Вазов-1948“ – с.
Сивино

Честване 98 г. от създаването на Първи
среднородопски театър „Изгрев” – факелно шествие
до местността Театрото в Долно Райково
Честване 75 години от рождението на Валя
Балканска и 40 г. от изпращане на песента „Излел е
Дельо хайдутин“ в космоса
Честване на Международен ден на думата
„Благодаря“

08.01.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

08.01.

НЧ „Извор-1920“ с. Арда

11.01.

НЧ „Светлина-1925“ – с.
Момчиловци

Честване 135 години от рождението на Алън Милн автор на „Мечо Пух“ - презентация

18.01.

НЧ „Балкански просветител 1871“ – Смолян, кв. Райково

Вечер на книжовното наследство на Николай
Вранчев по повод 135 години от рождението му

20.01.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

Честване на традиционния празник Бабинден –
тържества, срещи, седенки
Честване Международен ден на прегрдката –
конкурс за съчинение, есе, стих, фотоконкурс
„Прегръдка“
Честване на 170 години от рождението на Илия
Белковски, съратник на Апостола на свободата
Васил Левски
Честване 185 години от рождението Луиз Карол –
автор на „Алиса в страната на чудесата“,
„Огледален свят“ и др.

21.01.

НЧ от Община Смолян

21.01.

НЧ „Хр. Попконстантинов1923” – с. Петково

25.01.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

27.01.

НЧ „Балкански просветител 1871“ – Смолян, кв. Райково

06.01.
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100 години от смъртта на Стоян Михайловски –
поет и сатирик /1856-1917/

28.01.

НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково

Клуб „Ръкоделие“ – „Шапка, шал и ръкавици за
внучетата мили“

28.01.

НЧ „България-1937“ – с.
Могилица

Изложба на ръчно изработени предмети – плетиво и
бродерия

28.01.

НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с.
Мугла

95 години от рождението на Цветан Ангелов – автор
на произведения за деца

31.01.

НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково

Срок
07.02.

Организатори
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

07.02.

НЧ „Балкански просветител 1871“ – Смолян, кв. Райково
НЧ „България 1937” –
с. Могилица
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

ФЕВРУАРИ
Дейност
Честване 115 г. от рождението на Щильон Казалиев
(1902-1989), краевед и общественик, роден в
Райково
Изложба „205 години от рождението на Чарлс
Дикенс“
Отбелязване на празника Трифон Зарезан

11.02.

Литературно четене на клуб „Приятели на книгата“
и приятели, посветено на Деня на влюбените и
Трифон Зарезан
„Д-р Братан Шукеров в спомените на известни
личности“ – литературна вечер по повод 105
годишнината на поета
„На чаша вино и глътка любов“ – музикалнопоетична вечер, посветена на Деня на влюбените
Ден на спонтанните актове на доброта

14.02.

Честване 135 години от рождението на Владимир
Димитров -Майстора
Отбелязване 144 г. от гибелта на Васил Левски –
изложби, поетични вечери
„Фолклорна палитра“ – концерт с участието на
Октет „Никола Кенов“, Фолклорен хор „Маестро
Атанас Капитанов“, ДТГ „Орфееви звуци“, ВГ
„Евридика“, Смесен хор, „101 каба гайди“,“ Каба
кабадалий“, Фамилия „Илчеви“ и др.
Честване 110 години от рождението на Емилиан
Станев /1907-1979/
Честване Сирни заговезни – Пустове 2017 г.

18.02.

Честване 85 г. от рождението на арх. Матей Матеев,
доктор по архитектура, роден в Смолян 1932 г.
Маратон на четенето, посветен на 110 години от
рождението на Емилиян Станев

14.02.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

14.02.

НЧ „Искра-1957“ – с. Виево

17.02.

НЧ „Светлина-1925“ – с.
Момчиловци
НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково
НЧ от Община Смолян

19.02.
23.02.

НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян

25.02.

НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково
НЧ от Община Смолян

26.02.
28.02.
28.02.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян
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МАРТ
Дейност
Честване Ден на самодееца и традиционния празник
Баба Марта
Благотворителен мартенски базар

Срок
01.03.
01.03.

Организатори
НЧ от Община Смолян
НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“
с. Смилян

Мартенски културни празници в Широка лъка

01-05.03.

Честване Националния празник на Република
България и 139 години от Освобождението на
България
Тодоровден в с. Момчиловци

03.03.

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

05.03.

Честване Международния ден на жената – 8 март:
концерти, кулинарни изложби, тържества, конкурси
„Хобито на жените“- изложба и театрална вечер

08.03.
08.03.

НЧ „Балкански просветител 1871“ – Смолян, кв. Райково

„Смилянки творят красота“ – изложба на ръчно
изработени терлици

08.03.

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

„Жените и пролетта“ – изложба по повод
Международния ден на жената
„Вечната и святата“ – вечер на жените и майките в
селото

08.03.

НЧ „Светлина-1925” –
с. Момчиловци
НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково

„Усещане за жена – честване на Деня на жената

08.03.

НЧ „Искра-1957“ – с. Виево

Концерт „На мама с любов“ с участието на Детска
танцова формация „Фани Бенова“
Гостуване с музикална програма в Дома за стари
хора – с. Фатово
„Пролет е“ - забавна вечер

10.03.

НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян
НЧ”Отец Паисий-1926” –с.
Полк. Серафимово
НЧ „Искра-1957“ – с. Виево

04.03.

08.03.

21.03.
21.03.

Пролетни празници – концерти, конкурси,
карнавали, балове, базари на ръкоделия
Концерт по повод Международния ден на
планетариумите и Първа пролет на ВГ „Ро-войс” и
Детска танцова формация „Фани Бенова“
Рожден ден на клуб „Приятели на книгата“ –
„Поетичен храст“

22.03.

„Бродуей в Устово“ – мултимедиен концерт.
Детски вокални групи и солисти изпълняват
популярни откъси от мюзикъли
Честване 130 от рождението на Димчо Дебелянов

НЧ „Екзарх Стефан 1872“- с.
Широка лъка
НЧ от Община Смолян
НЧ „Светлина-1925” –
с. Момчиловци
НЧ „Екзарх Стефан 1872“- с.
Широка лъка
НЧ от Община Смолян

НЧ от Община Смолян

22.03.

НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр.
Смолян

22.03.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

22.03.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“
Смолян, кв. Устово

28.03.

НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково
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АПРИЛ
Дейност
Честване на 1 април – Международен ден на хумора
и сатирата: музикално-хумористични програми,
литературни четения, изложби
Вечер, посветена на хумора и сатирата

Срок
01.04.

Организатори
НЧ от Община Смолян

01.04.

НЧ „Балк. просветител - 1871“–
Смолян, кв. Райково

Рожден ден на клуб „Зевзек“ към НЧ „Орфееви
гори-1870”

01.04.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

„Светът е оцелял, защото се е смял“ – честване на
Деня на хумора и лъжата

01.04.

НЧ „Хр. Попконстантинов1923“ – с. Петково

01-10.04.

НЧ „Светлина-1925” –
с. Момчиловци
НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

Празници на детската книга и изкуства за деца
Конкурс за разказ, стихотворение или описание на
случка на родопски диалект

04.04.

„Устовци пишат“ – литературна вечер с местни
автори на стихове и проза и Клуб „Приятели на
книгата“
Лазаровден в с. Широка лъка - традиции и ритуали

05.04.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

08.04.

НЧ „Екзарх Стефан-1872“ с.
Широка лъка

Великден – концерти, работилници за писани яйца и
козунаци, конкурси и изложби
Тържества за детската книга и изкуствата за деца –
Клуб „Приятели на книгата“ и детските градини в
квартал Райково
Честване на първия полет с космически кораб около
земята на Юрий Гагарин

10-16.04.

НЧ от Община Смолян

12.04.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

12.04.

НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела

„Великденски камбани“ – празничен концерт

13.04.

НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян

Възкресение – празничен концерт с участието на
читалищни състави

20.04.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

Самостоятелни концерти на изявени ученици от
МШ „Стефан Бончев“

20-30.04.

НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян

Честване на 85 г. от рождението на Борис
Кольковски – професор по геология, литературен
творец, роден в с. Чокманово (1932-2008)

22.04.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

Отбелязване на Международния ден на земята –
почистване и засаждане на цветя и декоративни
храсти
„Да започнем своята книжка“ – отбелязване на
международния ден на книгата и авторското право

22.04.

НЧ „Балк. просветител - 1871“–
Смолян, кв. Райково

23.04.

НЧ „Светлина-1925“ – с.
Момчиловци

26.04.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

29.04.

НЧ „Светлина-1925” –
с. Момчиловци

Честване 155 г. от рождението на Никола
Бобутанов, един от първите инженери, учител по
български език на цар Фердинанд, роден в Райково
„С танц различен е светът“ – отбелязване на
Международния ден на танца
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Посещетия на туристически обекти в региона –
пещера „Голубовица“
Фотоконкурс „Диви цветя и защитени растения в
Родопите“, част от V-тото издание на Фестивала на
дивите цветя в Родопите

29.04.

НЧ „Братан Шукеров-1959“ –
с. Катраница

м.04. - м.06.

НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян

МАЙ
Дейност
Честване на 6 май – Ден на храбростта
и традиционния празник Гергьовден
„С менци за вода“ – състезание за най-бърз
водоносец при изворите на лековитите води в
местността „Дупка“, част от юбилейната програма
по повод 90-годишнината на НЧ „Проф. Асен
Златаров-1927“ – с. Смилян
„Адрелез“- поход до лековития извор „Лъджата“

Срок
06.05.

Организатори
НЧ от Община Смолян

06.05.

НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян

06.05.

НЧ „България 1937” –
с. Могилица
НЧ „Братан Шукеров-1959” –
с. Кошница
НЧ „Братан Шукеров-1959“ с.
Катраница
НЧ от Община Смолян

„Предой“ – традиционен празник в село Кошница

07.05.

„Предой“- традиционен празник на с. Катраница

07.05

Честване на 9 май – Ден на Европа и победата над
хитлерофашизма – тържества, рецитали, срещи с
ветерани, полагане на цветя пред паметници
Откриване на изложба по повод Деня на Европа
Драматизация по творби на Елин Пелин с клуб
„Приятели на книгата“, по повод 140 години от
рождението на писателя
Среща с творчеството и редакторската дейност на
Анита Тарасевич, гл. редактор на в-к „Читалищен
вестник“
Честване Ден на библиотекаря
„Голямото четене“ – честване Деня на славянските
просветители Св. Св. Кирил и Методий и Деня на
библиотекарите
Честване 15 години на Школата на Младен
Койнаров
Честване 80 години от основаването на
НЧ „България-1937“ – с. Могилица
Честване на 185 години просветно дело в Широка
лъка
„Чилови дни ‘2017” – в памет на чл. кор. на БАН
проф. д-р Константин Чилов
Културно историческо наследство в Момчиловци –
отбелязване на Международния ден на музеите

09.05.

09.05.
09.05.

НЧ „Светлина-1937” – с. Търън
НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян

11.05.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

11.05.
11.05.

НЧ от Община Смолян
НЧ „Балкански просветител 1871“ – Смолян, кв. Райково

11.05.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“Смолян, кв. Устово
НЧ „България-1937“ – с.
Могилица
НЧ „Екзарх Стефан-1872“ с.
Широка лъка
НЧ „Съгласие-1883” –
с. Славейно
НЧ „Светлина-1925” –
с. Момчиловци

13.05.
13.05.
17.05.
18.05.
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„Музикална стая“ - запознаване на деца с различни
музикални инструменти
Честване 100 години от рождението на отец
Константин Канев – краевед, почетен гражданин на
Смолян
„Предой“ – общоселски курбан за здраве

20.05.

Празник на с. Сивино

20.05.

Рок-концерт на група „НИКС“- премиера на
възродената рок-група

20.05.

Празник на село Момчиловци

21.05.

„Спасовден – Среща на дерекьовските родове“

21.05.

Концертна програма при параклиса „Св. св.
Константин и Елена” към Дома за стари хора –
с. Фатово
Факелно шествие, посветено на празника на
славянската писменост ибългарската просвета и
култура, и празнична програма
Честване 24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост: концерти,
рецитали, изложби, беседи
Честване 90 години от създаването на НЧ „Проф.
Асен Златаров-1927“ с. Смилян
Откриване на фотоизложба и премиера на
комедията „Скакалци“ от Ст. Костов, подготвена от
театралния състав при читалището
Честване 80 години на НЧ „Светлина-1937“ – с.
Търън, Празник на село Търън
Традиционен празник на село Тикале

21.05.

Вечер на юбилярите

24.05.

Среща с учителите ветерани от Устово и рабитили в
квартала
Вечер на учителите от Райково

25.05.

„Възнесение Господне – Спасовден“ – празнична
литургия, поднасяне на венци и цветя на паметника
на загиналите герои във войните
Честване 60 години от основаването на НЧ „Искра1957“ – с. Виево. Празник на село Виево
Традиционно народно веселие на площада „Св.
Костадин“ – Райково. Традиционна изложба – базар
„Родопски занаятчии“ – XII-то издание
Честване 35-годишнината на НЧ „Светлина-1982“ –
с. Белев дол. Празник на село Белев дол

18.05.

20.05.

23.05.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“Смолян, кв. Устово
НЧ „Светлина-1925“ – с.
Момчиловци
НЧ „България-1937“ – с.
Могилица
НЧ „Иван Вазов-1948“ – с.
Сивино
НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово
НЧ „Светлина-1925” –
с. Момчиловци
НЧ „Просвета-1930“ – с.
Соколовци
НЧ ”Отец Паисий-1926” –
с.Полк. Серафимово
НЧ „Екзарх Стефан-1872“ с.
Широка лъка

24.05.

НЧ от Общината

24.05.

НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян

24.05.

НЧ „Светлина-1937“ с. Търън

24.05.

НЧ „Светлина-1958” –
с. Тикале
НЧ „Извор-1920” –
с. Арда
НЧ „Кирил Маджаров-1866“Смолян, кв. Устово
НЧ „Балкански просветител 1871“ – Смолян, кв. Райково
НЧ “Пробуда-1903” –
с. Стойките

25.05.
25.05.

27.05.
27.05.

29.05.

НЧ „Искра-1957” –
с. Виево
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Светлина-1982” –
с. Белев дол
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Премиера на Младежки театър „Ирис“. Официално
откриване на изложба сценографски проекти на
възпитаници на ППГПИ – гр. Смолян

30.05.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

ЮНИ
Дейност
Честване 1 юни – Ден на детето: тържества,
ателиета за детско творчество, конкурси
„Аз рисувам под небето“- организиране на игри и
забавления за децата в парковото пространство пред
читалището
„Предой“ - традиционен празник в с. Арда
„Бъди мой приятел“ – отбелязване на
Международния ден на детето
„Щастливо детство“ – прояви, посветени на
Международния ден на детето
Честване 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за
България
Празник на село Катраница
„Родопското Оборище“ – честване в местността
„Св. Дух“ – с. Славейно
Разходка до лековити извори и води
Клавирен концерт на ученици от ДМШ към НЧ
„Кирил Маджаров-1866“
„Ваканция в читалището“ – лятно училище с деца от
началния курс
Научна конференция „Стопанското и духовно
развитие на Смолян и Смолянско от 1878 до 1960
година“
Сладки раздумки с актьора Никола Пашов в чест на
70 годишнината от рождението му
Честване на 70 г. от рождението на Никола Пашов –
актьор, роден в Райково, и 70 г. от рождението на
Катя Робова – дългогодишна самодейка и
читалищен деятел
Празник на село Кутела
Конкурс „С песните на Георги Чилингиров“
„Работилница за деца“ – направа на пана от
плъстена вълна, квилинг, рисуване върху камък част от V-тото издание на Фестивала на дивите
цветя в Родопите

Срок
01.06.
01.06.

Организатори
НЧ от Община Смолян
НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“–
с. Смилян

01.06.

НЧ „Извор-1920“ - с. Арда

01.06.
01.06.

НЧ „Светлина-1925“ – с.
Момчиловци
НЧ „Искра-1957“ – с. Виево

02.06.

НЧ от Община Смолян

03.06.

НЧ „Братан Шукеров-1960” –
с. Катраница
НЧ „Съгласие-1883” –
с. Славейно
НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с.
Мугла
НЧ „Кирил Маджаров-1866“Смолян, кв. Устово

03.06.
04.06.
06.06.

12-23.06.
15.06.

15.06.
16.06.

17.06.
17.06.
19-25.06.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“Смолян, кв. Устово
НЧ „Кирил Маджаров-1866“Смолян, кв. Устово
НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“
– с. Смилян
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Зора-1956” –
с. Кутела
НЧ”Отец Паисий-1926” – с.
Полк. Серафимово
НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“–
с. Смилян
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Годишен концерт на ДМШ „Стефан Бончев“

20-25.06.

Честване на празника „Еньовден“ на извора на река
Горна Арда
Фестивал на дивите цветя

24.06.

Еньовден – традиции и обичаи

24.06.

Организиране на поход до местности с лечебни
свойства
V Национален фолклорен събор „Изворен глас“ –
надпяване и надиграване
Туристически поход по маршрут: Петково-ЧиевциСлавейковци-Орловица
Честване 175 г. от рождението на свещенник
Никола Мавродиев (поп Нико) – възрожденски
деец, роден в Райково, и 130 години от издаването
на книгата на свещ. Никола Мавродиев „Портрет на
гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела
против българите в Родопите (1887)“
Представление на Детска театрално-куклена студия
по операта „Пиф, Паф, Пуф“
Петровден – празник на село Стойките

24.06.

24.06.

24.06.
25.06.
27.06.

28.06.
29.06.

Петровден – празник на село Соколовци

29.06.

Празник на село Полковник Серафимово

29.06.

НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Братан Шукеров-1959“ с.
Катраница
НЧ „Хр. Попконстантинов-1923“
– с. Петково
НЧ „Иван Вазов-1948“ – с.
Сивино
НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян
НЧ „Хр. Попконстантинов-1923“
– с. Петково
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

НЧ „Кирил Маджаров-1866“Смолян, кв. Устово
НЧ “Пробуда-1903” –
с. Стойките
НЧ ”Просвета-1930”– с.
Соколовци
НЧ ”Отец Паисий-1926” –
с.Полк. Серафимово

ЮЛИ
Дейност
IХ Родопски здравен събор в с. Могилица
Празник на народното творчество и фестивал на
дивите цветя
Честване на 175 години от рождението на свещ.
Никола Мавродиев, създал с помощта на Стою
Шишков важна краеведска книга – възпоменателна
вечер
„Лятна библиотека” – за децата и тяхната ваканция,
лятно кино, конкурси, любими книги
Честване 146 години от основаването на читалище
„Балкански просветител -1871“ и храмов празник
„Св. Неделя“
Празник на село Петково „Петровден“

Срок
01.07.

Организатори
НЧ „България 1937” –
с. Могилица

06.07.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

01.07.31.08.
07.07.

НЧ „Хр.Попконстантинов1923” – с. Петково
НЧ „Балкански просветител1871“ –гр. Смолян, кв. Райково

08.07.

НЧ „Хр.Попконстантинов1923” – с. Петково
НЧ „Извор-1920“ с. Арда

Лятна вечер на песента и танца

16.07.

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

18.07.

НЧ „Хр.Попконстантинов1923” – с. Петково
13

Традиционен илинденски събор в Чокманово
Честване 125 г. на НЧ „Христо Ботев- 1892“- с.
Чокманово
Илинден – традиционен събор и родова среща в
село Левочево

20-29.07.

НЧ „Христо Ботев-1892“ – с.
Чокманово

22-23.07.

НЧ “Развитие-1919” –
с. Левочево

Честване 170 години от рождението на Илия
Белковски – учител, революционен деятел, съратник
на Левски, по повод честване 180 г. от рождението
на Апостола
Откриване на паметник на Апостол Кисьов

22.07.

НЧ „Съгласие-1883“ –
с.Славейно

27.07.

140 години от рождението на Елин Пелин

27.07.

Честване 70-годишнината на НЧ „Г.С.Раковски1947“ – с. Мугла
Честване 90 г. от рождението на доц. Асен
Маргаритов – лекар, почетен гражданин на Смолян
и почетен член на НЧ „Орфееви гори-1870”, роден в
Райково
„Рецептите на баба“ – издирване и събиране на
кулинарни рецепти от миналото до днес

30.07.

НЧ „Пробуда-1903“ – с.
Стойките
НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково
НЧ „Г.С.Раковски-1947“ – с.
Мугла
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

31.07.

м.07.- м.08.

НЧ „България-1937“ – с.
Могилица

Срок
02-05.08.

Организатори
НЧ “Г.С.Раковски-1947” –
с. Мугла

05-06.08.

НЧ „Съгласие-1883” –
с. Славейно

АВГУСТ
Дейност
Среде лято” – традиционен обичай.
Празник на с. Мугла, родови срещи.
Честване 70 г. НЧ „Г. С. Раковски -1947“ - с. Мугла
Национално честване 114 г. от ИлинденскоПреображенското въстание в с. Славейно
ХV Международно гайдарско надсвирване в Гела

05.08.

Традиционен родов събор „Илинден“ в с. Гела

06.08.

„Лято е“ – походи до местности в района, прожекции
на детски филми
Ателие „Плъсти“

07-09.08.
11.08.

Храмов и общоселски празник „Успение Богородично“ 12-15.08.
в с. Широка лъка – всенародно веселие за жителите и
гостита на селото
Традиционен празник на Арда и арденските родове
12.08.
„Здравей, мое стойченско лято“ – празник на детето

13.08.

НЧ „Съзнание-1929” –
с. Гела
НЧ „Съзнание-1929” –
с. Гела
НЧ „България-1937“ – с.
Могилица
НЧ „България-1937“ – с.
Могилица
НЧ „Екзарх Стефан-1872“ –
с. Широка лъка
НЧ „Извор-1920“ - с. Арда
НЧ „Пробуда -1903“- с. Стойките
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„Мъдростта и опита на народа, съхранен в народните
песни“ – вечер на народното творчество
Традиционен събор „Хайдушки поляни”

17.08.

Събор „При извора на Арда”

19.08.

Честване 115 г. от рождението на Ангел Каралийчев –
изложба и представяне на негови произведения
Поход с децата от Клуб „Млад турист” до крепостта на
гр. Пещера

21.08.

СЕПТЕМВРИ
Дейност
Честване 6 септември – Съединението на България
Отбелязване на 200-годишнината от рождението на
Лев Толстой
Честване 145 г. на НЧ „Екзарх Стефан -1872“ - с.
Широка лъка и патронен празник на читалището
Фестивал на киселото мляко, култура и традиции –
2017
„Международен ден на грамотността“ – беседа
Тържествено откриване на новата учабна година
2017/2018
Откриване на новия творчески сезон със
самодейците и дейците от Райково
Творческа вечер със Светозар Казанджиев
Честване 20-годишнината на НЧ „Момчил юнак1997“ – с. Подвис.
Празник на село Подвис
Честване 22 септември – Ден на независимостта на
България
Честване на 120 г. от рождението на Коста
Чилингиров, кооперативен деятел, роден в Райково
Честване 100 г. от основаването на Първото
туристическо дружество в Райково.
Поход на членовете на Клуб „Приятели на книгата“
до местността „Кральов камень“ с председателя на
Клуб „Родно огнище“ Никола Пашов под надслов:
„Силата на родопската песен ще живее в сърцата на
младите“
Рисуване на асфалт на тема: „България днес“ –
образователни интерактивни игри за деца в
Посетителски информационен център при
читалището

19.08.

26.08.

Срок
06.09.
07.09.
07.09.
07-10.09.
08.09.
15.09.
15-20.09.
17.09.
17.09.

22.09.
26.09.
29.09.

30.09.

НЧ „Хр. Попконстантинов-1923“с. Петково
НЧ в селата Момчиловци,
Соколовци, Виево, Кутела,
Славейно, Петково
НЧ „Бащино огнище-1970“ – с.
Горна Арда
НЧ„Балк.просветител-1871“Смолян, кв. Райково
НЧ „Развитие-1919“ – с. Левочево

Организатори
НЧ от Община Смолян
НЧ „Балк. Просветител-1871“ –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Екзарх Стефан-1872“ –
с. Широка лъка
НЧ „Светлина-1925“ – с.
Момчиловци
НЧ „Хр. Попконстантинов1923“ – с. Петково
НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово
НЧ „Момчил юнак-1997” –
с. Подвис
НЧ от Община Смолян
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян
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ОКТОМВРИ
Дейност
Честване 1 октомври – Ден на възрастните хора и
Световен ден на музиката
Честване на бележити деятели, актьори и творци от
гр. Смолян
Поетично четене на клуб „Приятели на книгата“ по
повод Деня на музиката, поезията и танцовото
изкуство
Честване Световния ден на учителя – срещи,
тържества и празнични концерти
Отбелязване на световния ден на учителя –
поздравителни концерти в ППМГ „В.Левски“ и
ППГПИ - Смолян
Честване 75 г. от рождението на Георги
Чаталбашев, журналист и писател – среща с
читаталите
Концерт по повод 80 години от рождението на
Николай Карагяуров – музикален и читалищен деец
от Устово
Творческа вечер на Зоя Начева по повод нейната 60годишнина

Срок
01.10.

Организатори
НЧ от Община Смолян

01-31.10.

НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

02.10.

05.10.

НЧ от Община Смолян

05.10.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

05.10.

НЧ „Балк. просветител-1871“ –
Смолян, кв. Райково

10.10.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

12.10.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово

Традиционна изложба-базар „Родопски занаятчии“ –
XIII - то издание, по повод 105 години от
Освобождението на Смолян и Родопите
Честване 110 г. от рождението на Иван Пантелеев –
свещеник, роден в Райково
„Устовци в Освободителната война 1912 година“ –
паметна вечер

16-22.10.

Честване на 105 г. от Освобождението на Родопите
Изложба-базар на екологично чисти продукти,
произведени в село Катраница
XV традиционен празник на смилянски фасул с три
конкурса и изложба-базар на традиционни храни,
произведени в село Смилян
Почистване на туристическата природната
забележителност „Казанджи дере“

21.10.
26.10.

17.10.
18.10.

28.10.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово
НЧ от Община Смолян
НЧ „Братан Шукеров-1959“ –
с. Катраница
НЧ „Проф. Асен Златаров1927“ – с. Смилян

28.10.

НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с.
Мугла

Дейност
Честване 1 ноември – Ден на народните будители

Срок
01.11.

Организатори
НЧ от Община Смолян

Честване 125 години от рождението на Тома
Папратилов-Садукей – писател и стопановед
„Празнична хороводна повеселка“ – честване 13
години на клуб „Хоро“ към читалището

01.11.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Орфееви гори-1870”Смолян, кв. Райково

НОЕМВРИ

01.11.
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Тържествен концерт, посветен на народните
будители и обявяване на „Будител за 2017 година“
„Будителите в Устово“ – фолклорен концерт на
читалищни състави
Вечер, посветена на учителите-ветерани от Райково,
родени в периода 1940-1945 г.
Честване 190 години от рождението на Петко
Славейков – представяне на творчеството му
„Устово през обектива на Крум Савов“ – изложба и
паметна вечер
Дни на традиционните ястия в региона „Ашуре“ –
символ на плодородието
Честване 110 г. от рождението на Астрид Линдгренпрезентация
Честване 21 ноември – Ден на християнското
семейство
Празник на НЧ „Христо Попконстантинов-1923“ празнична програма, фотоизложба за дейността на
читалището през годините – събития в снимки

01.11.
01.11.

01.11.
01.11.
09.11.
12.11.
14.11.
21.11.
23.11.

НЧ „Христо Ботев1871“ – гр.
Смолян
НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово
НЧ „Балк. просветител-1871“ –
Смолян, кв. Райково
НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“с. Смилян
НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово
НЧ „Братан Шукеров-1959“ с.
Катраница
НЧ „Балк. просветител-1871“ –
Смолян, кв. Райково
НЧ от Община Смолян
НЧ „Христо Попконстантинов1923“ – с. Петково

ДЕКЕМВРИ
Дейност
Коледни музикални продукции на ДМШ „Стефан
Бончев“
Честване 3 декември – Международен ден на хората
с увреждания
Честване 105 г. от рождението на Спиро Герджиковобщественик, създател на Родопския музей в
Райково
105 години от рождението на Петко Карапетков –
учител, обществен деец и краевед

Срок
01-10.12.

Честване на Коледни и Новогодишни празници –
концерти, изложби, презентации, възстановка на
обичаи, празнични трапези с традиционни храни,
тържества на закрито и под звездите
„Ой, Коледо, мой Коледо“ празничен концерт

20-30.12.

03.12.

Организатори
НЧ”Христо Ботев-1871” –
гр. Смолян
НЧ от Община Смолян

12.12.

НЧ „Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

16.12.

НЧ „Съгласие-1883“ –
с.Славейно
НЧ от Община Смолян

20.12.

НЧ”Христо Ботев-1871” –
гр. Смолян

Коледно-новогодишен концерт

20.12.

„Коледна магия“ – концерт на всички самодейни
състави към чителището
„В навечерието на Коледа“ – коледно-новогодишен
концерт
„Коледари“- традиции и обичай в Широка лъка

21.12.

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ –
Смолян, кв. Устово
НЧ „Балкански просветител 1871
НЧ „Проф. Асен Златаров-1927“с. Смилян
НЧ „Екзарх Стефан-1872“ с.
Широка лъка
НЧ “Орфееви гори-1870” –
Смолян, кв. Райково

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

23.12.
25.12.
29-30.12.
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