
 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец декември 2019 г. 

                                                                                                    ПРОГРАМА 

01 – 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.  

В рамките на 

работното време 

на музея 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – 

гр. Смолян 
„Древен съм, интересен съм, намери ме“ – детска музейна игра. 

03 – 04 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

По заявка на 

групи 

 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ -гр. 

Смолян, Детски отдел 

 

„175 г. от рождението на Петко Киряков – Петко войвода” – 

прожекция на филм. 

 

03 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – 

гр. Смолян, Зала 1 
„Калуня Каля“ – постановка на РДТ „Николай Хайтов“- гр. Смолян 

05 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

17:00 часа 

 

Площад „България“ /Нов център/ – гр. Смолян  

 

Тържествено запалване светлините на коледната елха. 

 

06 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

09:00 часа Храм „Св. Никола“ – гр. Смолян, кв. Устово 

„Българските обредни хлябове за Никулден“ – РИМ „Стою 

Шишков“ гостува на храмовия празник на храм „Св. Никола“ – кв. 

Устово. 

09 - 13 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

По заявка на 

групи 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ -гр. 

Смолян, отдел „Читалня“ 

„110 години от рождението на Никола Вапцаров” – урок по 

родолюбие, представяне на презентация и витрина за писателя.  

 



 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец декември 2019 г. 

09 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – 

гр. Смолян, Зала 1 

„Една седмица не повече“ – постановка с участието на Йоана 

Буковска Давидова, Емил Марков и Димо Алексиев. 

10 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа НЧ „Проф. д-р Асен Златаров – 1927“ – с. Смилян 
Празничен концерт с участието на НУФИ „ Широка лъка“ и 

читалищни състави. 

11 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – 

гр. Смолян, Зала 1 

„Балкански мистерии“ – оперета на ДКТ „Димитър Димов“ - гр. 

Кърджали. 

12 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

14:00 часа 
НЧ „Балкански просветител – 1871“ – гр. Смолян, 

читалищна библиотека 

Поетична среща, посветена на Н. Й. Вапцаров – 110 години от 
рождението/1909-1942/. 

12 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

17:00 часа Площад „Възраждане“ /кв. Устово/ – гр. Смолян  Тържествено запалване светлините на коледната елха в кв. Устово. 

12 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа                              

 

НЧ „Кирил Маджаров – 1866“ - гр. Смолян, Зала 

„Николай Карагяуров“  

„Сурва весела година“ - коледен концерт с участие на читалищни 

състави.                                                                                                                        

12 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – 

гр. Смолян, Зала 1 
Благотворителен концерт „За един абитуриент“. 
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13 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа НЧ „Балкански просветител – 1871“ – гр. Смолян „Oй, Коледо“ – коледен  концерт на цигулков ансамбъл „Виолина“. 

13 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – 

гр. Смолян 

„Коледо, Коледице, къде да си – дома да си!“ – концерт-спектакъл 

на Фолклорен ансамбъл „Манол Радичев“ – с. Гела. 

16 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

17:30 часа 
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – 

гр. Смолян 

Представяне на книгата на Филип Синапов „Село Гърнати – кътче 
от рая“. 

16 - 18 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

По заявка за 

групи     

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ -гр. 

Смолян, Детски отдел 

Коледна работилница – изработване на картички, играчки и 

сувенири.  

16 - 18 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

14:00 часа – 

16:00 часа 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – 

гр. Смолян 

Къща музей „Ласло Наги“ 

Работилница за традиционни родопски сурвачки. 

17 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

17:30 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ - гр. 

Смолян 

Представяне новата книга „Лхотце и Еверест на един дъх” на 

алпиниста Атанас Скатов – творческа среща. 

18 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа          

 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – 

гр. Смолян 

„На пататник и песен в музея“ – почерпка и коледен концерт на 

Ана Мария и Светослав Стойчев. 
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18 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
НЧ „Орфееви гори - 1870“ – гр. Смолян, Танцова 

зала 

Новогодишен концерт с участие на творческите колективи на 
читалището. 

19 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

17:00 часа 

 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ -гр. 

Смолян, Отдел „Читалня“ 

 

Годишна церемония по награждаване на най-активните читатели, 

изложба „Коледа ни връща у дома”, Празнична програма. 

 

19 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
Национално училище за фолклорни изкуства 

„Широка лъка“ – с. Широка лъка, Концертна зала 
Коледен концерт на НУФИ „Широка лъка“ – с. Широка лъка. 

19 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 

 

НЧ „Балкански просветител – 1871“ – гр. Смолян 

 

„Oй, Коледо“ – коледен  концерт на школа по пиано  и  новата 
детска формация „На хоро с Йо“. 

20 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа НЧ „Балкански просветител – 1871“ – гр. Смолян  Oй, Коледо“ –коледен  концерт на ТС „Родопчанче“. 

20 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа НЧ „Проф. д-р Асен Златаров – 1927“ – с. Смилян Коледен-благотворителен концерт. 

31 ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

23:00 часа Площад „България“ /Нов център“ – гр. Смолян        “Честита Нова година” – народно веселие. 

 


