ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец май 2019 г.

ПРОГРАМА
01 МАЙ 2019 г.
12:00 часа

Село Градът

Празник на село Градът
02 МАЙ 2019 г.

17:00 часа

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр.
Смолян

Представяне на книгата на доц. д-р Пламен Славов „Историческа
традиция
и
съвременни
реалии
на
православното
подвижничество и поклонничество от Русия в Света гора (XVIIIXXIв.)“.

04 МАЙ 2019 г.
12:00 часа

Село Кошница

Празник на село Кошница
04 МАЙ 2019 г.

12:00 часа

Село Горна Арда

Празник на село Горна Арда
08 МАЙ 2019 г.

15:00 часа

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр.
Смолян

„Дарени творчески послания, съхранени за поколенията“ –
изложба от фонд „Краезнание“

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец май 2019 г.
08 МАЙ 2019 г.
16:00 часа

19:00 часа

9:00 часа

НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян, Зала 1

„Приказни срещи“ – музикално-танцов образователен спектакъл
с участието на МТФ „Фани Бенова“

08 МАЙ 2019 г.
„Операцията“ – театрална постановка на ПК „ФЕРИ АРТ“ с
участието на Орлин Горанов, Миглена Стоева, Тони Минасян и
РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1
Мариан Бачев
09 МАЙ 2019 г.
Фестивал на чуждите езици – традиционен празник на Езикова
РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1
гимназия „Иван Вазов“ - гр. Смолян
09 МАЙ 2019 г.

11:00 часа

Честване на 74 години от края на Втората световна война и
Паметник на загиналите във войните – кв.
отбелязване на Ден на Европа - почетен караул и поднасяне на
Райково
венци
09 МАЙ 2019 г.

11:00 часа

НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян, Зала 1

„Приказни срещи“ – музикално-танцов образователен спектакъл
с участието на МТФ „Фани Бенова“

09 МАЙ 2019 г.
17:30 часа

Изложбена зала на Държавен архив - гр. Смолян

Премиера на книгата на Петър Маринов „Родопски книгопис.
Анотации и статии от античността до 1947 г.“

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец май 2019 г.
10 МАЙ 2019 г.
17:30 часа

НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчиловци

Тържествен концерт по случай 55 години от създаването на ДГ
„Изворче“

10 МАЙ 2019 г.
19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1

„Дон Кихот“ – балет на Държавна опера Стара Загора

11 МАЙ 2019 г.
10:00 часа

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Смилян

Тържествен концерт по случай 100 години от създаването на
училището

13 МАЙ 2019 г.

17:30 часа

Изложбена зала на Държавен архив - гр. Смолян

Фотоизложба „Благотворителността през обектива“ – фоторазказ
за Зефир Манчев /бай Манчо/, известен с таланта си да открива
вода и да строи чешми. Изложбата е обвързана и с кампания за
набиране на дарения, с които да бъдат закупени материали за
бъдещи чешми на бай Манчо. Организатори на проекта са
Фондация BCause, Български дарителски форум и Община
Смолян със съдействието на Държавен архив – Смолян

14 МАЙ 2019 г.
16:00 часа

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр.
Смолян

Отчитане на ежегодния конкурс за превод, посветен на патрона
на библиотеката Николай Вранчев – книжовник, общественик,
писател и преводач

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец май 2019 г.
14 МАЙ 2019 г.
17:00 часа

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – гр. Смолян

Тържествен концерт по случай 70 години от създаването на ДГ
„Радост“

14 МАЙ 2019 г.
19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1

„За народното творчество“ от Камен Донев – спектакъл на
Драматичен театър Пловдив

15 МАЙ 2019 г.
14:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1

„Алиса в страната на чудесата“ – балет на Държавна опера
Бургас

15 МАЙ 2019 г.

19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1

„Спящата красавица“ – Балет-феерия в три действия по музика на
П. И. Чайковски. С участието на солистите и ансамбъла на балета
на Държавна опера – Бургас и със специалното участие на
възпитаниците на балетните паралелки при НУМСИ „Проф.
Панчо Владигеров“ – Бургас

16 МАЙ 2019 г.
16:00 часа
РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян
17:00 часа

Представяне на книгата „Стою Н. Шишков (1865-1937).
Житейски път и творческа биография. Част II. В Пловдив и китна
Тракия“, автори Николай Щърбов, Снежина Рижикова
Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Стою Шишков
17 МАЙ 2019 г.

11:00 часа

РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян

Откриване на изложба „Села и живо наследство във
фотообектива“ - НЧ „Проф. д-р Асен Златаров 1927“ – с.

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец май 2019 г.
Смилян, в партньорство с РИМ „Стою Шишков“ – Смолян
11:30 часа
19:00 часа

14:00 часа
17:00 часа

Връчване на почетни грамоти на дарители на музея
17 МАЙ 2019 г.
РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1лай „Чайка“ – представление на Драматично-куклен театър
„Константин Величков“ – гр. Пазарджик
Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1
18 МАЙ 2019 г.
Тържествено отбелязване на 180-годишнината от началото на
образователното дело в село Момчиловци и юбилей на ОУ „Св.
НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчиловци
Св. Кирил и Методий“
Открита сцена на площада в село Момчиловци

Официално откриване на празника на село Момчиловци

18 МАЙ 2019 г.
18:00 часа

Художествена галерия – гр. Смолян

Изложба на смолянски художници, посветена на 24 май - Ден на
славянската писменост, българската просвета и култура
18 МАЙ 2019 г.

18:00 часа – 24:00 часа

18:00 часа – 19:00 часа

19:00 часа – 20:00 часа

Европейска нощ на музеите.
Фолклорни звезди в нощта на музеите – Смолян 2019
РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян

Концерт на женски гайдарски състав към „101 каба гайди“ при
НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян
Концерт на изпълнителя на автентични родопски песни Хамид
Имамски, представен от Диди Кушлева – акордеонист, дъщеря на
легендарната родопска народна певица Радка Кушлева - със
специалното участие на „Клуб хоро“ при НЧ „Орфееви гори-

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец май 2019 г.
1870“ – гр. Смолян и Веселина Бабаджанкова – сладкодумка и
зевзек, носител на награда „Благолаж“ - Габрово, 1995
Снимка за спомен в музея със сценичен костюм от тракийската
епоха и прожекция на документални филми: „Да докоснеш
планината“, „Момчил“ и „Приятели на музея“

20:30 часа – 23:00 часа

Безплатен достъп до постоянна експозиция
„Културноисторическото богатство на Родопите от древността до наши
дни” и временни „За честта и славата на България“, „Средните
Родопи – пътища във времето“, „Села и живо наследство във
фотообектива“ и „Горски приказки разказват Родопите“

18:00 часа – 24:00 часа

19 МАЙ 2019 г.
11:00 часа

Тържествен концерт по случай 95 години от създаването на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търън

НЧ „Светлина-1937“ – с. Търън

21 МАЙ 2019 г.
09:00 часа

Църква „Св. Св. Константин и Елена“ -с.
Момчиловци

Тържествена света литургия

24 МАЙ 2019 г.
10.00 часа
11.00 часа
11.30 часа

От площад „Свобода“ до площад „България“
Шествие на деца и педагози от детски градини,
ученици и учители от училища, представители на Честване на 24 май – Ден на славянската писменост, българската
образователни институции
просвета и култура
Площад „България“
Връчване на Годишните награди на Община Смолян
Площад „България“
Тържествен концерт с участие на DUO CANZONE

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец май 2019 г.
24 МАЙ 2019 г.
15:30 часа

Село Виево

Празник на село Виево

18:00 часа

Село Арда

Вечер на юбилярите
28 МАЙ 2019 г.

19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Родопа“

29 МАЙ 2019 г.
13:00 часа
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ - гр.
Смолян
17:30 часа

„Краезнанието – отговорност към миналото и поглед към
бъдещето“ – юбилейна конференция
Юбилейно тържество с концерт

30 МАЙ 2019 г.
17:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1

„125 години щастливи детски усмивки“ – концерт по повод 125
години предучилищно образование в Община Смолян

31 МАЙ 2019 г.
19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ - гр. Смолян, Зала 1

Юбилеен концерт на фолклорно трио „Родопски извор“

