
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

МАЙСКИ КУЛТУРНИ 
ТЪРЖЕСТВА - 2016 
П Р О Г Р А М А 

 

 

  



 

  

 

3 май 2016 г. 

ОТКРИВАНЕ НА МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – 2016 

10.30 часа             Театъра – зала 2 

„Децата и играта” – арт-ателие на Театрална школа към ОДК–Смолян с Десислава Минчева-

Тодорова  

17.30 часа             Зала на Държавен архив - Смолян 

Честване 65 години централизирано архивно дело в България. Представяне на сборник с доклади 

от научната конференция “Христо Караманджуков и Родопите”  

Юбилейни тържества „50 години Клуб на дейците на културата“ 

18.00 часа             Изложбена зала „Петър Стайков” при КДК – Смолян 

Изложба-живопис на Владимир Пенев и представяне на книга за поета Пеньо Пенев 

„Театрално ревю – Юлия Огнянова“ 

19.00 часа             Театъра – зала 1 

„Ромео и Жулиета от Дунево” – постановка на РДТ „Н. Хайтов“ – Смолян 

 

 

 

4 май 2016 г. 

Честване Деня на храбростта и Празник на българската армия 

10.00-16.00 часа    101-ви алпийски батальон - Смолян  

Ден на отворените врати в 101-ви алпийски батальон – показ на въоръжение, алпийски техники 

и алпийско оборудване, посещения на параклиса „Св. Св. Константин и Елена” и музея в 

поделението 

Юбилейни тържества „150 години читалище в Устово“ 

18.00 часа             Читалище “К. Маджаров-1866” – кв. Устово, зала „Ат. Илчевски”  

Представяне книгата на Христо Гиневски  „Читалището в Устово – 150 години история” 

 „Театрално ревю – Юлия Огнянова“ 

18.00 часа              Театъра – зала 1 

„Трамвай Желание” – постановка на Театрална школа „Юлия Огнянова“ 

 

 

  

5 май 2016 г. 

Честване Деня на храбростта и Празник на българската армия 

10.30 часа              Военен клуб - Смолян  

Освещаване на бойните знамена на 101-ви алпийски батальон 

11.00 часа              Военен клуб - Смолян  

Тържествено събрание-концерт 

„Театрално ревю – Юлия Огнянова“ 

19.00 часа                    Театъра – зала 2 

„Лазарица” – постановка на РДТ „Н. Хайтов“ – Смолян 

 

 

 

7 май 2016 г. 

12.00 часа              с. Влахово 

Общоселски празник в село Влахово  

12.00 часа              с. Кошница 

Традиционен празник на село Кошница „Предой” 

 



 

  

 

9 май 2016 г.  

Майски музейни празници 9-25 май 

09.00 часа               РИМ „Стою Шишков” - Смолян 

„Върви, народе възродени, към познание, духовно съвършенство, европейско единение“ - 

изложба 

Честване Деня на Европа и 71 години от победата над хитлерофашизма  

09.00 часа              Театъра – зала 1 

Фестивал на езиците, организиран от ГПЧЕ „Иван Вазов” - Смолян 

11.00 часа              Паметник на загиналите във войните – кв. Райково 

Почетен караул и поднасяне на венци 

17.00 часа              Театъра – зала 1 

„Ето в какво е тайната – постановката Арт“ – спектакъл на Сатиричен театър – София с участието 

на Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Владимир Карамазов – средство за превенция в борбата с 

агресията и зависимостите 

18.00 часа              Регионална библиотека „Н. Вранчев” 

Музикална вечер-портрет на родопската певица Севда Симеонова 

18.00 часа              Пл. „България“- Амфитеатър 

„Успешни заедно“ – закриване на националната кампания на Областен информационен център – 

Смолян с участието на местни танцови състави и концерт на Рафи  

 

 

 

10 май 2016 г.  

14.00 часа              Регионална библиотека „Н. Вранчев” 

„Книги и автори с литературни награди“ – изложба на литература и презентация 

 

 

 

11 май 2016 г.  

10.00 часа              Регионална библиотека „Н. Вранчев” 

Честване на професионалния празник на библиотекаря. Връчване на годишни награди 

Библиотека на годината и Библиотекар на годината за област Смолян 

Честване 40 години на Художественото училище в Смолян 

14.00 часа             Професионална гимназия по приложни изкуства - Смолян  

„Ден на изкуствата“ – демонстрации на изобразителни техники с активно участие на публиката  

Майски музейни празници  

14.00 часа               РИМ „Стою Шишков” - Смолян 

Ателие за изработване на фенери в три последователни дни (11 – 13 май, всеки ден от 14.00 часа) 

Юбилейни тържества „150 години читалище в Устово“ 

18.00 часа             Читалище “К. Маджаров-1866” – кв. Устово, фоайе пред зала 

„Н.Карагяуров”  

Откриване на фотоизложба за историята на читалището и представяне на юбилейния вестник 

Честване 160 години СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Смолян 

17.30 часа             Театъра – зала 1 

Тържествен концерт-спектакъл „Мъдростта на поколенията“ 

20.00 часа              Пл. „България“- Амфитеатър 

„Училище под звездите“ с участието на Марчинг бенд „Marching Stars“ – гр. Златица и „Ice 

cream“  

 

 

12 май 2016 г. 

19.00 часа             Театъра – зала 1 

„Стреляйте по артиста” – постановка на Театър „Българска армия“ – София 
 



 

  

 

14 май 2016 г. 

12.00 часа             с. Букаците 

Празник на селата Букаците, Липец и Горово 

Юбилейни тържества „150 години читалище в Устово“ 

17.30 часа             пл. „Възраждане” – кв. Устово 

Почетен караул и поднасяне на венци пред Алеята на възрожденците 

18.00 часа             Читалище “К. Маджаров-1866” – кв. Устово, зала „Н.Карагяуров”  

Юбилейно тържество-концерт и народно веселие  

Честване 40 години на Художественото училище в Смолян 

18.00 часа             Художествена галерия - Смолян 

Изложба и среща на бивши възпитаници на гимназията 

Честване Световния ден на астрономията в Планетариум-Смолян 

18.00 часа – Популярни лекции на катедра Астрономия и катедра Метеорология и Геофизика  

към Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" по темите: къде и как се раждат 

звездите, българските изследвания на нови в галактиката Андромеда, ще се обърне ли  

скоро магнитното поле на Земята и ако да - това събитие ли ще е библейския Армагедон,  

въздушната и течната обвивки на Земята, какво ново научаваме за атмосферата и океана 

20:30 часа – Концерт на рок-група КОНТАКТъ пред Планетариума 

 

 

15 май 2016 г. 

15.00 часа              Регионална библиотека „Н. Вранчев” 

Литературно четене на басни от Стоян Михайловски 

 

 

16 май 2016 г. 

Юбилейни тържества „50 години Клуб на дейците на културата“ 

18.00 часа              Изложбена зала „Петър Стайков” при КДК – Смолян 

Фото-документална изложба „50 години КДК – Смолян“ 

  

 

17 май 2016 г. 

14.00 – 18.00 часа    Регионална библиотека „Н. Вранчев” 

„Непознатата Родопа“ – видеопрожекции на документални филми 

17.30 часа              Театъра – зала 2 

Годишна продукция на Театрална школа към ОДК-Смолян с ръководител Десислава Минчева-

Тодорова  

18.00 часа              Театъра – зала 2 

Годишна продукция на Театрална школа към ОДК-Смолян с ръководител Миряна Найденова  

18.30 часа               Театъра – зала 1 

Концерт на Веселин Маринов 

 

18 май 2016 г. 

Майски музейни празници в РИМ „Стою Шишков” - Смолян 

Честване 18 май – Международен ден на музеите  

12.00 ч. – Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Стою Шишков. Поздравление към 

музейната колегия от съмишленици  

16.30 часа             Регионална библиотека „Н. Вранчев” 

Отчитане на ежегодния конкурс за превод на името на Николай Вранчев 

 



 

  

 

19 май 2016 г. 

16.30 часа             Регионална библиотека „Н. Вранчев” 

„Една друга реалност…“ – фотоизложба на Величка Христова 

17.30 часа              Художествена галерия - Смолян 

Изложба на смолянските художници, посветена на 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост 

 

 

20 май 2016 г. 

18.30 часа              Читалище “Христо Ботев-1871” – Смолян  
Годишен концерт на МТФ „Фани Бенова“ 

Юбилейни тържества „150 години читалище в Устово“ 

18.00 часа              Пл. „Възраждане” – кв. Устово 

Концерт на Общински духов оркестър 

19.00 часа              Читалище “К. Маджаров-1866” – кв. Устово, зала „Н.Карагяуров”  

„Гела поздравява първото читалище в Родопите” – Концерт „Ансамбъл „Манол Радичев” при НЧ 

„Съзнание-1929” – с. Гела 

 

 

21 май 2016 г.  

Юбилейни тържества „50 години Клуб на дейците на културата“ 

11.00 часа              Изложбена зала „Петър Стайков” при КДК – Смолян 

Юбилейно тържество „50 години Клуб на дейците на културата – Смолян“ 

12.30 часа               с. Момчиловци 

Празник на село Момчиловци  

12.00 часа              с. Сивино 

Празник на село Сивино  

12.00 часа              с. Тикале 

Празник на село Тикале  

Майски музейни празници в РИМ „Стою Шишков” - Смолян 

Европейска Нощ на музеите  

18.00 – 01.00 ч. – Отворени врати на постоянна експозиция „Културно-историческото богатство  

                            на Родопите от древността до наши дни” и временни изложби 

18.00 – 18.30 ч. – Връчване на почетни грамоти на дарители на музея 

19.00 – 20.00 ч. – Концерт-спектакъл на танцово студио „The One“ – Смолян 

21.00 – 01.00 ч. –  Прожекция на филми 

 

 

22 май 2016 г.  

15.00 часа              с. Виево 

Празник на село Виево  

 

 

23 май 2016 г.  

14.00 часа              с. Търън 

Празник на село Търън  

17.30 часа              Читалище “Балкански просветител” – кв. Райково 

Концерт на Общински духов оркестър 

18.00 часа               Читалище “Балкански просветител” – кв. Райково 

Паметна вечер на видни райковци – родът Петкови: Петко Петков (строител, създател на 

читалището), Никола Петков (първи кмет на Райково) и Цонка Хаджийска (първи архитект на 

Смолян) 
 



 

 

24 май 2016 г.  

10.30 часа              Театъра – зала 1       

Честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост   

Връчване на Годишните награди на Община Смолян 

Тържествен концерт 

 

 

26 май 2016 г.  

12.00 часа             с. Белев дол 

Празник на село Белев дол  

Юбилейни тържества „50 години Клуб на дейците на културата“ 

17.30 часа              Площад „Свобода” – Стар център 

Концерт на Общински духов оркестър 

18.00 часа              Изложбена зала „Петър Стайков” при КДК – Смолян 

Представяне на Юбилеен вестник, посветен на 50-годишнината на КДК – Смолян 

 

 

27 май 2016 г.  

18.00 часа              Читалище “Орфееви гори” – кв. Райково 

Изложба-базар „Родопски занаятчии“ – Х-то издание 

Традиционно народно веселие „На хорището „Св.Костадин” с Виевска фолклорна група 

19.00 часа              Читалище „Ас. Златаров-1927” - с. Смилян 

Честване 55 години на ОДЗ „Вела Пеева“ – с. Смилян 

19.00 часа              с. Арда 

Празник на юбилярите в село Арда  

 

 

28 май 2016 г.  

12.00 часа              с. Селище 

Празник на село Селище  

19.00 часа              Театъра – зала 1 

„България ЕООД” – премиера нова българска драматургия на РДТ „Н.Хайтов““ – Смолян,  

 

 

29 май 2016 г.  

12.00 часа              с. Еленска 

Празник на село Еленска  

 

 

30 май 2016 г.  

17.00 часа              Читалище “Орфееви гори” – кв. Райково 

Концерт на Общински духов оркестър 

18.00 часа              Читалище “Орфееви гори” – кв. Райково 

 „Приказка за калпаците“ – премиера на Младежки театър „Ирис“ 

 

 

31 май 2016 г.  

ЗАКРИВАНЕ НА МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА 

19.00 часа              Театъра – зала 1 

„Криворазбраната цивилизация” – постановка на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна 
 


