
Програма за 

1 ноември

Ден на народните 
будители



ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

24.10.2018 г. – 31.10.2018 г.

Паисиева седмица в СУ „Отец Паисий“ – гр. Смолян

25.10.2018 г. - 14:00 часа – Откриване на изложба „Училището във времето“,
състезание „Будители народни“

30.10.2018 г. - 09:40 часа – Поднасяне на цветя пред паметника на Паисий
Хилендарски

30.10.2018 г. - 16:30 часа – Тържествен концерт „Ти, българино, знай своя род и
език!“, посветен на 35-та годишнина от създаването на Средно училище „Отец
Паисий“



ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

29.10.2018 г. – 30.10.2018 г.

ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Смолян

Изложби „Будители от родния край през Възрожденската епоха“ и „Народни

будители“

Поднасяне на венци и цветя пред бюста на проф. д-р Асен Златаров, паметните

плочи на Рада Казалиева, Данаил Костов и паметните плочи в църквата „Света

Неделя“ и двора на старото училище



ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

29.10.2018 г. 

13:00 часа - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци - Публично четене,
посветено на делото на народните будители. Музикална програма и откриване на кът на
народните будители

16:00 часа – Регионален исторически музей Стою Шишков“ – Смолян -
Фотодокументална изложба „Христо Попконстантинов - виден родоповед, книжовник и
общественик“

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян - Откриване на изложба, посветена на
видни български книжовници. Представяне на презентация, посветена на народните
будители.

ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Широка лъка - Подреждане на кът посветен на
народните будители



ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

30.10.2018 г.

13:45 часа – ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян - Представяне на ученическа

презентация „Народни будители“

16:00 часа – Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян - „Поглед към

съвременната европейска литература“ – изложба с участие на актьори на РДТ „Николай

Хайтов“ – гр. Смолян



ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

31.10.2018 г.

10:30 часа - НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян - Поднасяне на венци и цветя

пред паметната плоча на Стою Бобутанов

13:00 часа – ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън - Празнична програма - /в двора на

училището/

14:00 часа – ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Смолян - Поднасяне на цветя пред паметника

на Паисий Хилендарски



ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

31.10.2018 г.

15:30 часа - ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян - Поднасяне на цветя пред паметните
плочи на Стою Шишков, Петър Дъновски, поп Глигорко, Хаджи Чоню, Кирко
Хаджихристев и на героите от Алеята на Възрожденците, празнична програма - /на
площада в кв. Устово/

16:00 часа - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Арда - Презентация, посветена на
дейността на народните будители.

18:00 часа - НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян - „Празнично хоро“ – посветено
на Деня на народните будители

ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян - Поднасяне на венец пред паметника на Паисий
Хилендарски. Поднасяне на венец пред паметника на Екзарх Стефан. Поднасяне на цветя
на паметната плоча на първото класно училище в град Смолян в двора на църквата „Св.
Георги“



ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

01.11.2018 г.

17:00 часа, зала „Юбилейна 150“ - НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – гр. Смолян
- Представяне на сборника „Христо Гиневски /1943-2017/ - 75 години жизнен и
творчески път“

18:00 часа, зала „Николай Карагяуров“ - НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – гр.
Смолян - Концерт по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители и в
памет на доц. д-р Христо Гиневски с участие на читалищни формации

18:00 часа - НЧ „Балкански Просветител-1871“ – гр. Смолян - Тържествено
отбелязване на Деня на народните будители с гост Калинка Берова –
дългогодишен директор на ДГ „Родопчанче“


