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ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

48-ми МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА - 2017 
 
 

П Р О Г Р А М А 
 
 
1 май 2017 г. 
11.00 часа              Площад „Свобода” – Стар център 
Концерт на Общински духов оркестър 
15.00 часа              с. Градът 
Празник на село Градът  
 
 
3 май 2017 г. 
17.30 часа             Зала на Държавен архив - Смолян 
Честване 80 години от създаването на Дружба „Родина“ 
Представяне на книгата „Асен Зеров – спомени за живота и страданията ми” на Александър Маринов  
19.00 часа             Театъра – зала 1 
„Идеален съпруг” – представление на Ямболския театър  
 
 
4 май 2017 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 
 
 
5 май 2017 г. 
Честване Деня на храбростта и Празник на българската армия 
10.00 часа              Военен клуб - Смолян  
Освещаване на бойните знамена на 101-ви алпийски батальон 
10.30 часа              Военен клуб - Смолян  
Тържествено събрание-концерт 
18.00 часа               Клуб на дейците на културата, изложбена зала „Петър Стайков“ – Смолян  
Изложба на „невъзпитаните“ карикатуристи, в присъствието на целия екип на вестник „Прас прес“ 
 
 
6 май 2017 г. 
Честване на традиционния празник Гергьовден 
09.30 часа              с. Могилица 
Походи до изворите „Лъджата“ 
10.00 часа              с. Смилян 
Гергьовско веселие – състезание „С менци за вода“, рисунка на асфалт, „Игрите на баба и дядо“ 
11.00 часа              с. Кошница 
„Предой” – традиционен празник на село Кошница  
12.00 часа              с. Влахово 
Общоселски празник в село Влахово  
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7 май 2017 г. 
10.30 часа              Аула на ВСУ „Черноризец Храбър“ – Филиал Смолян 
Кръгла маса на тема: „15 години списание „Родопи“ 
18.30 часа              Концертна зала на НУФИ „Широка лъка“ 
Честване 100 години от рождението на гайдаря Михаил Калфов 
 
 
9 май 2017 г.  
Честване Деня на Европа и 72 години от победата над хитлерофашизма  
11.00 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              Читалище “Балкански просветител” – кв. Райково 
Концерт на Общински духов оркестър 
17.30 часа              Читалище “Балкански просветител” – кв. Райково 
Концерт за Деня на победата 
18.00 часа               Клуб на дейците на културата, изложбена зала „Петър Стайков“ – Смолян  
Изложба от Първия пленер по живопис „Пампорово-2017“ с участието на акад. Светлин Русев 
Национална библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“ 
9-13 май 2017 г.      Регионална библиотека „Н. Вранчев” 
Дни на отворените врати, безплатна регистрация на нови читатели 
 
10 май 2017 г.  
14.30 часа              Регионална библиотека „Н. Вранчев” 
„Незабравими филми по любими книги“ – изложба 
18.00 часа               Клуб на дейците на културата, зала „Петър Стайков“ – Смолян  
Клавирен концерт на дуо Велислава Карагенова и Катя Василева от Пловдив 
 
11 май 2017 г.  
10.30 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 
16.00 часа             Зала на Държавен архив - Смолян 
Изложба „Поклон, учителю“  
Майски музейни празници  
17.00 часа               РИМ „Стою Шишков” - Смолян 
„В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“ - фотодокументална изложба на 
Кирило-Методиевия център – София  
19.00 часа             Театъра – зала 1 
„Вестникарят” – представление на Театър Кърджали  
20.00 часа              Читалище “Балкански просветител” – кв. Райково 
Факелно шествие 
 
12 май 2017 г. 
16.00 часа              Община Смолян - фоайе  
Изложба от Младежки фотопленер „Смолян – перлата на Родопите“ 
18.30 часа              Читалище “Христо Ботев-1871” – Смолян  
Годишен концерт на МТФ „Фани Бенова“ 
18.00 часа              Читалище “Балкански просветител” – кв. Райково 
Концерт на Цигулков ансамбъл „Виолина“ 
19.00 часа              Пл. „България“- Амфитеатър 
„Заедно за Европа“ – заключително събитие на Областен информационен център – Смолян 
Концерт на смолянски рок-групи, Група D2 и Любо Киров  
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13 май 2017 г. 
11.00 часа             с. Букаците 
Празник на селата Букаците и Липец 
13.00 часа              с. Селище 
Празник на село Селище  
 
 
15 май 2017 г. 
14.00 часа             Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян 
„Ден на изкуствата в Художествената гимназия“ – отворени ателиета за деца и възрастни, занимания с 
арт техники 
17.00 часа             Театъра – зала 1 
Честване 55 години от създаването на Детска градина „Зорница“ – Смолян 
 
 
16 май 2017 г. 
19.00 часа               Театъра – зала 1 
„Романтична рапсодия“ – концерт-спектакъл на Симфоничен оркестър – Плевен, Ненчо Балабанов и 
Соня Ковчезлиева, диригент Лавон Манукян 
  
 
17 май 2017 г. 
15.00 часа              Пл. „Възраждане” – кв. Устово 
Концерт на Общински духов оркестър 
16.00 часа             Читалище “К. Маджаров-1866” – кв. Устово, зала „Юбилейна”  
„Музикална стая“  
16.30 часа             Регионална библиотека „Н. Вранчев” 
Отчитане на ежегодния конкурс за превод на името на Николай Вранчев  
18.00 часа               Клуб на дейците на културата, зала „Петър Стайков“ – Смолян  
Представяне на списание „Проглед“ – книжка първа и втора за 2016 г. 
19.00 часа             Театъра – зала 2 
„Кошница с лъжи” – премиера на РДТ „Н. Хайтов“ – Смолян, автор и режисьор Майя Остоич 
 
 
18 май 2017 г. 
Майски музейни празници в РИМ „Стою Шишков” - Смолян 
Честване 18 май – Международен ден на музеите  

11.00 ч. – Откриване на образователен кът „Тайните на шишарката“  
12.00 ч. – Връчване на паметни грамоти на дарители на музея 
12.30 ч. – Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Стою Шишков 
14.00 ч. – Откриване на изложба „Малко известни музейни професии.Реставратор“ 

17.30 часа              Художествена галерия - Смолян 
Изложба на смолянските художници, посветена на 24 май – Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост 
 
 
19 май 2017 г. 
17.00 часа             Читалище “Орфееви гори-1870” – кв. Райково 
Честване 70 години от създаването на Детска градина „Славейче“ – кв. Долно Райково 
18.00 часа              Клуб на дейците на културата – Смолян  
Концерт на изпълнители от Школата на Кристина Владимирова 
18.00 часа               НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчиловци 
Творческа среща с писателя Петко Дечевски по повод неговата 80-годишнина. Представяне на 
юбилейния му сборник „Мераци“  
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20 май 2017 г. 
11.00 часа               с. Момчиловци 
Празник на село Момчиловци 
Народно веселие с оркестър „Чанове“  
12.00 часа              с. Сивино 
Празник на село Сивино  
15.30 часа              НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчиловци 
Честване 100 години от рождението на свещ. Константин Канев – духовен стожер на Родопите   
16.00 часа              с. Търън 
Празник на село Търън 
Честване 80-годишнината на НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън  
Майски музейни празници в РИМ „Стою Шишков” - Смолян 
Европейска Нощ на музеите  
18.00 – 24.00 ч. – Отворени врати на постоянните експозиции и временните изложби: „Малко известни  
                           музейни професии. Реставратор“, „В началото бе буквата. България – земя на древни  
                           писмености“, „Горски приказки разказват Родопите“(реновирана)  
18.00 – 22.00 ч. – Ателиета за реставрация на метал и хартия, изработване на фенери и плъстени  
                            изделия за 24 май 
19.00 – 20.00 ч. – Концерт на цигулков ансамбъл „Виолина“ към НЧ „Балкански просветител-1871“ 
20.00 – 01.00 ч. –  Прожекция на филми 
 
 
 
21 май 2017 г.  
12.00 часа              с. Тикале 
Празник на село Тикале  
 
 
 
22 май 2017 г.  
17.00 часа               Клуб на дейците на културата – Смолян  
Празнична среща с художествено-творческата интелигенция по повод 24 май 
 
 
 
24 май 2017 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 
10.00 часа              с. Смилян 
Честване 90 години от основаването на НЧ „Асен Златаров-1927“ – с. Смилян 
 
 
 
25 май 2017 г.  
12.00 часа             с. Стойките 
„Спасовден“ - Празник на село Стойките  
12.00 часа             с. Белев дол 
Празник на село Белев дол  
Честване на 35 годишнината на НЧ „Светлина-1982“ – с. Белев дол 
15.00 часа              Планетариум-Смолян 
„Космически запознанства“ – премиера на нова популярна програма 
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26 май 2017 г.  
18.00 часа              Читалище “К. Маджаров-1866” – кв. Устово, зала „Н.Карагяуров”  
Честване 15 години на Школа по народно пеене „Китка виена“ – празничен концерт  
17.00 часа              Читалище “Орфееви гори-1870” – кв. Райково 
Концерт на Общински духов оркестър 
18.00 часа              Читалище “Орфееви гори-1870” – кв. Райково 
Изложба-базар „Родопски занаятчии“ – ХII-то издание 
Традиционен фолклорен празник „На хорището „Св.Костадин”  
18.00 часа              Читалище “Балкански просветител” – кв. Райково 
Клавирен и вокален концерт  
18.00 часа               Клуб на дейците на културата, изложбена зала „Петър Стайков“ – Смолян  
Творческа вечер на звездната Валя Балканска, по повод нейния 75-годишен юбилей 
19.00 часа              с. Арда 
Празник на юбилярите в село Арда  
 
27 май 2017 г.  
15.00 часа              с. Виево 
Празник на село Виево  
Честване на 60-годишнината на НЧ „Искра-1957“ – с. Виево 
 
29 май 2017 г.  
19.00 часа               Театъра – зала 1            
„Женска логика“ – спектакъл на Театър „Константин Величков“ – гр. Пазарджик 
 
 
30 май 2017 г.  
18.30 часа              Читалище “Христо Ботев-1871” – Смолян  
Годишен концерт на всички състави в читалището 
 
31 май 2017 г.  
17.30 часа              Площад „Свобода” – Стар център 
Концерт на Общински духов оркестър 
 
18.00 часа              Читалище “Орфееви гори-1870” – кв. Райково 
„Междучасие“ – премиера на Младежки театър „Ирис“ 
Изложба на сценографски материали на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян 
 


