ОБЩИНА СМОЛЯН
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2018 г.

ПРОГРАМА
01 МАЙ 2018 г.
12:00 часа

село Градът

Празник на селото

18:00 часа

Клуб на дейците на културата, изложбена зала
„Петър Стайков“-Смолян

Откриване на изложба живопис на доц. Кирил Божинов –
преподавател в Националната художествена академия „Николай
Павлович“

03 МАЙ 2018 г.
10:00 – 16:00 часа

101-ви Алпийски полк

Ден на отворени врати

18:00 часа

Клуб на дейците на културата, изложбена зала
„Петър Стайков“-Смолян

Премиера на книгата „Южно знамение“- с автор Георги Гривнев

18:00 часа

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – Смолян, зала
„Николай Карагяуров“

Фолклорен концерт на читалищните състави

04 МАЙ 2018 г.
Честване на Деня на храбростта и Празник на българската армия
10:00 часа

Военен клуб – Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2018 г.
05 МАЙ 2018 г.
12:00 часа

село Горна Арда

„Предой“ - Празник на село Горна Арда

12:00 часа

село Влахово

Празник на село Влахово
06 МАЙ 2018 г.
Честване на традиционния празник Гергьовден

12:00 часа

село Търън

Празник на село Търън

12:00 часа

село Кошница

„Предой“ - Празник на село Кошница
09 МАЙ 2018 г.

11:00 часа

Честване на 73 години от края на Втората
световна война и отбелязване на Ден на
Европа - почетен караул и поднасяне на венци

Паметник на загиналите във войните – кв. Райково

11:00 часа

Езикова Гимназия „Иван Вазов“, РДТ
„Николай Хайтов“ - Зала 1

Фестивал на чуждите езици

18:00 часа

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – Смолян, зала
„Юбилейна 150“

Литературна вечер с творчеството на Евтим Евтимов

ОБЩИНА СМОЛЯН
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2018 г.
10 МАЙ 2018 г.
10:00 часа

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ –
Смолян

Регионална кръгла маса „Обществени библиотеки и
образованието – точки на пресичане“. Връчване на годишните
награди „Библиотекар на годината“ и „Библиотека на годината“ за
област Смолян

12:00 часа

село Белев дол

Празник на село Белев дол

14:00 часа

НЧ „Балкански просветител-1871“ – Смолян,
залата на читалището

„Децата на Райково пеят, танцуват, рисуват и стихове римуват“ –
конкурс за лично творчество на талантливите деца от 1-ви до 4-ти
клас при ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

15:00 часа

Областна Дирекция на МВР Смолян , РДТ
„Николай Хайтов“ - Зала 1

Провеждане на заключително мероприятие по програма –
състезание – викторина под наслов „Ваканция здравей! Да играем
безопасно“ с участието на деца от пети клас, учащи в учебни
заведения, намиращи се на територията на Община Смолян

16:00 часа

Държавен архив Смолян – изложбена зала, НЧ
„Христо Ботев-1871“- Смолян

Фотоизложба на младите фотолюбители от фотоклуб „Смолян
през погледа на младите фотографи“. Съвместна инициатива на
фотоклуба при читалище „Христо Ботев-1871“- Смолян и
Държавен архив Смолян.

11 МАЙ 2018 г.

18:00 часа

Община Смолян и Регионално управление на образованието – Смолян
„Розите на България“ с участие на образователни институции на територията на Община Смолян
Начало: 11,30 часа площад „Свобода“
Клуб на дейците на културата и Клуб на
„Словото и солунските братя“- празнична вечер, посветена на Св.
учителите - ветерани
Св. Кирил и Методий
изложбена зала „Петър Стайков“-Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2018 г.
12 МАЙ 2018 г.
12:00 часа

село Тикале

Празник на село Тикале

12:00 часа

село Селище

Празник на село Селище

12:00 часа

село Сивино

Празник на село Сивино
13 МАЙ 2018 г.

12:00 часа

село Букаците, село Горово

село Стража

12:00 часа

село Стража

Празник на село Стража
14 - 18 МАЙ 2018 г.

18:00 часа

Традиционна изложба – базар „Родопски занаятчии“ –XIV
издание

„Орфееви гори-1870“ – Смолян

15 МАЙ 2018 г.
18:00 часа

Клуб на дейците на културата, изложбена
зала „Петър Стайков“-Смолян

Премиера на книгата „Земя погалена от Бог“ – автор Светлозар
Казанджиев

16 МАЙ 2018 г.
18:00 часа

Клуб на дейците на културата, изложбена зала
„Петър Стайков“-Смолян

Откриване на изложба „Твоят час“ на фото-клуб при ППМГ
„Васил Левски“

ОБЩИНА СМОЛЯН
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2018 г.
17 МАЙ 2018 г.
16:30 часа

Регионална библиотека
„Николай Вранчев“ – Смолян

Отчитане на ежегодния конкурс за превод на името на Николай
Вранчев

18:30 часа

НЧ „Христо Ботев-1871“- Смолян,
РДТ „Николай Хайтов“ - Зала 1

Юбилеен празничен концерт – 25 години на Младежка танцова
формация „Фани Бенова“

19:00 часа

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – Смолян,
зала „Николай Карагяуров“

Юбилеен концерт 90 години Смесен хор „Родопски звуци“

18 МАЙ 2018 г.

11:00 часа

Площад „Свобода“

Церемония по тържествено връчване на представителното знаме
на III ученически гвардейски отряд към Езикова гимназия „Иван
Вазов“ гр. Смолян, под патронажа на Президента на Република
България Румен Радев с любезното участие на националната
гвардейска част

11:00 часа
11:30 часа
12:00 часа

Международен ден на музеите в РИМ „Стою
Шишков“ - Смолян

Откриване на изложба „Монети от европейските земи“
Връчване на почетни грамоти на дарители на музея
Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Стою Шишков

17:00 часа

Детска градина „Родопчанче“ Смолян, РДТ
„Николай Хайтов“ - Зала 1

Честване 70 години от създаването на Детска градина
„Родопчанче“

19:00 часа

село Арда

Вечер на юбилярите – концертна програма с участието на
Фолклорен ансамбъл „Родопа“

ОБЩИНА СМОЛЯН
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2018 г.
19 МАЙ 2018 г.

18:00 - начало

Европейска нощ на музеите РИМ
„Стою Шишков“ – Смолян

„Културно-историческото богатство на Родопите от древността да
наши дни“, временни изложби „За честта и славата на България“,
„Монети от Европейски земи“, „Горски приказки разказват
Родопите“, прожекция на документални филми „Да докоснеш
планината“, „Момчил“ и „Приятели на музея“, концерт-спектакъл
на Paula George Dance Studio с ръководител Павлина Георгиева и
снимка за спомен в музея

19:00 часа

Художествена галерия - Смолян

Представяне пред смолянската публика реставрираната картина
на художника Анастас Стайков „Родопска сватба“
19 - 21 МАЙ 2018 г.

16:30 часа - начало

село Момчиловци

Празник на село Момчиловци
21 МАЙ 2018 г.

11:30 часа

Параклис „Св. Константин и Елена“

Честване на храмов празник на параклис
„Св. Константин и Елена“
- 101-ви Алпийски полк
- Дом за стари хора – с. Фатово

22 МАЙ 2018 г.
17:30 часа

Художествена галерия - Смолян

16:30 часа

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – Смолян,
зала „Николай Карагяуров“

19:00 часа

Фолклорен ансамбъл „Родопа“

Изложба на смолянски художници посветена на 24 май – празник
на българската култура и писменост.
„Музикална стая“ – запознаване на децата с ударни музикални
инструменти.
Концерт „Спомен за Атанас Димитров“ РДТ „Николай Хайтов“ –
Зала 1

ОБЩИНА СМОЛЯН
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ – 2018 г.
24 МАЙ 2018 г.

10:00 часа

Честване на 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура
Шествие на деца и педагози от детски градини, ученици и учители
От площад „Свобода“ до
от училища, представители на образователни институции
площад „България“

11:00 часа

Площад „България“

Връчване на Годишните награди на Община Смолян

11:30 часа

Площад „България“

Тържествен концерт с участие на състави от ЦПЛР – ОДК гр.
Смолян
26 МАЙ 2018 г.

12:00 часа

село Момчиловци

Света литургия - параклис „Св. Св. Константин и Елена“
28 МАЙ 2018 г.

14:00 часа

„Художници от Смолянския край – юбиляри“ – изложба от
материали из фондовете на Регионална библиотека „Николай
Вранчев“

Регионална библиотека
„Николай Вранчев“ – Смолян

30 МАЙ 2018 г.
16:00 часа
18:00 часа
18:00 часа

18:00 часа

Регионална библиотека
„Николай Вранчев“ – Смолян
Клуб на дейците на културата,
изложбена зала „Петър Стайков“-Смолян
НЧ „Орфееви гори-1870“ – Смолян

„Смолян – перлата на Родопите“ – изложба от фото пленер
„Памет II“ – възпоменателна вечер, посветена на починали творци
от Смолян

Честване 25 годишен юбилей на Младежки театър „Ирис“
31 МАЙ 2018 г.
Традиционно народно веселие с участие на фолклорните състави
НЧ „Орфееви гори-1870“ – Смолян
при НЧ „Орфееви гори-1870“ – Смолян

