
 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец ноември 2019 г. 
                                                                                                 

ПРОГРАМА 

01 НОЕМВРИ 2019 г.  

10:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян 

„Ако нямаш огън в душата...” – изложба, посветена на видни 

учители, творци на българската наука и култура - по повод 1 

ноември – Ден на народните будители. 

01 НОЕМВРИ 2019 г. 

14:00 часа 

 

 

 

 

15:00 часа 

 

16:30 часа 

 

 

 

 

100-годишнина на Райковска гимназия 

„Заедно в Гимназията“ – шествие на ученици, учители и 

възпитаници на гимназията /пл. „България“ – НЧ „Балкански 

просветител-1871, кв. Райково – ППМГ „Васил Левски“, гр. 

Смолян/. 

 

„Среща на поколенията“ – ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян. 

 

Спортни срещи между ветерани и ученици в Спортната зала на 

ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян /16:40 часа – баскетбол, 17:00 

часа – волейбол/. 

01 НОЕМВРИ 2019 г. 

16:00 часа Държавен архив - гр. Смолян, Изложбена зала 

Документална изложба: „125 г. предучилищно образование в 

Смолянска община“ (1894-2019)“ по повод Деня на народните 

будители.  

01 НОЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа НЧ „Орфееви гори – 1870“ – гр. Смолян 
Отбелязване на 100 години от рождението на Райчо Николов – 

основател и първи дългогодишен диригент на Ансамбъл „Райково“. 



 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец ноември 2019 г. 

01 НОЕМВРИ 2019 г. 

В рамките на 

работното 

време на 

библиотеката 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян, Детски отдел 

„195 години от излизането на „Буквар с различни поучения” – 

презентация и витрина по повод 1 ноември. 

01-09 НОЕМВРИ 2019 г. 

19:30 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - гр. 

Смолян, Фоайе 

Прожекции на филми по сценарии на Николай Хайтов – „Мъжки 

времена“, „Козият рог“, „Краят на песента“, „Гола съвест“, „Дърво 

без корен“, „Изпит“. 

01-31 НОЕМВРИ 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. 

02 НОЕМВРИ 2019 г. 

11:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - гр. 

Смолян, Зала 2 
„Принцесата, която не искаше да играе“ – детско утро. 

02 НОЕМВРИ 2019 г. 

18:30 часа 

 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - гр. 

Смолян, Зала 1 

„Гайда до гайда“ – концерт по повод 15 години от създаването на 

гайдарски състав „101 Каба гайди“. 

04 НОЕМВРИ 2019 г. 

10:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян, Детски отдел 

„Из творчеството на Георги Райчев” – литературно четене на 

приказки с ученици. 

04 НОЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
НЧ „Кирил Маджаров – 1866“ – гр. Смолян, Зала 

„Николай Карагяуров“ 

Ден на народните будители – концерт, посветен на дългогодишната 

преподавателка в ОУ „Стою Шишков” Златка Кучмова. 



 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец ноември 2019 г. 

04-08 НОЕМВРИ 2019 г. 

В рамките на 

работното 

време на 

библиотеката 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян, Обща читалня 

„История на готическия роман” – презентация и изложба на 

готическа литература. 

05 НОЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - гр. 

Смолян, Зала 2 
„Антигона и хората“ – постановка. 

06 НОЕМВРИ 2019 г. 

14:00 часа 
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. 

Смолян  
Викторина „Родопски будители“. 

07 НОЕМВРИ 2019 г. 

15:30 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян 

„Смолян – перлата на Родопите” – пленер по фотография – изложба 

07 НОЕМВРИ 2019 г. 

16:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян, Детски отдел 

Представяне творчеството на детската писателка Елизабета 

Джамбазова. 

07 НОЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 

 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1  

 

„Провинциални анекдоти“ – спектакъл на Сатиричен театър 

„Алеко Константинов“ – гр. София. 

 

 

09 НОЕМВРИ 2019 г. 

11:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 2 
„Весел Светофар“ – детско утро. 



 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец ноември 2019 г. 

14 НОЕМВРИ 2019 г. 

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

Смолян, Зала 1 

„Калуня Каля“ – представление на Родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов“ – гр. Смолян. 

15 НОЕМВРИ 2019 г. 

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

Смолян, Зала 1 

Балканска рапсодия. С музиката и танците на балканските народи 

– Плевенска филхармония с диригент Деян Павлов и кларнет Иво 

Папазов. 

16 НОЕМВРИ 2019 г. 

10:00 часа 

 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. 

Смолян  

„Фолклориада“ – надиграване, посветено на празника на 

Сухопътни войски. 

16 НОЕМВРИ 2019 г. 

11:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 2 
„Принцесата, която не искаше да играе“ – детско утро. 

16 НОЕМВРИ 2019 г. 

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

Смолян, Зала 2 
„Театър, любов моя“ 

18 НОЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1 

Концерт: Веселина Бабаджанкова и приятели. 

 

20 НОЕМВРИ 2019 г. 

18:00 часа 
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. 

Смолян  

„Музей, изкуство, развлечение“ – Музикалното семейство Х-

факторът Таня Димитрова и Благовест Зерлиев от „Атлас“. 

 

20 НОЕМВРИ 2019 г. 

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

Смолян, Зала 1 
„Всичко или нищо“ – пиеса от Лиза Шопова. 



 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец ноември 2019 г. 

21 НОЕМВРИ 2019 г. 

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

 

Концерт на клуб „Хоро“ и танцовите формации на читалището по 

повод Деня на християнското семейство. 

22 НОЕМВРИ 2019 г. 

19:00 часа 

 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 1  

Концерт на Васко Василев. 

 

23 НОЕМВРИ 2019 г. 

11:00 часа 
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян, Зала 2 
„Книжни сладкодумци“ – детско утро. 

25 НОЕМВРИ 2019 г. 

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

Смолян, Зала 1 

„Дванайсета нощ“ – постановка на Родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов“ – гр. Смолян. 

26 НОЕМВРИ 2019 г. 

17:30 часа 
НЧ „Кирил Маджаров – 1866“ – гр. Смолян, Зала 

„Юбилейна“ 

Вечер посветена на родолюбиви българи: „Сава Стратев /Келеш 

Саващо/ 1800-1891 г.” . 

28 НОЕМВРИ 2019 г. 

17:00 часа 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян  

„95 години от рождението на Апостол Кисьов” – творчески портрет 

– вечер, посветена на диригента и основател на оркестър „100 каба 

гайди”, представяне на книга за фолклориста. 

 


