
            

 

 

 
СМОЛЯН - ГРАД С БОГАТА КУЛТУРНА ПАЛИТРА 

 

              



 

 

 

 

ГРАД СМОЛЯН Е ЦЕНТЪР НА ЗНАЧИМИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ , 

СРЕД КОИТО - НАЦИОНАЛНИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “РОЖЕН”, 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРНИ “ОРФЕЕВИ 

ПРАЗНИЦИ”, МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС, МАЙСКИ 

КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА, ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА 

КУКЕРСКИТЕ И МАСКАРАДНИ ИГРИ И МЕЖДУНАРОДЕН ЕТНО-

ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ JULY JAZZ. 

 



РОЖЕНСКИЯТ СЪБОР 

 

   

 

Роженският събор има над стогодишна 

традиция. Първият събор е организиран през 

1898 г. Днес символ на събора е самобитният 

гайдарски оркестър „Сто каба гайди”, основан 

през 1961 г. Гайдарите, които вземат участие 

в оркестъра, са от различни родопски села. 

Роженският събор дава възможност за изява 

на множество знайни и незнайни родопски 

изпълнители. Именно от Рожен излита и 

песента „Излел е Дельо хайдутин” в 

изпълнение на Валя Балканска, за да кацне 

на борда на космическата станция 

„Вояджър“.В годините Роженският събор се 

превръща в общонационален и става събор-

надпяване на българската народна песен. 



МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС 

 
  

От 1981 г. Художествена галерия - Смолян, 

организира Международен есенен пленер 

по живопис. За изминалите години той се е 

утвърдил като значима форма на творческо 

общуване между художници от целия свят. 

Във фонда на галерията са постъпили над 

стотици  творби, в които живописци от 

различни  школи са оставили своите 

впечатление от Родопите и Смолян. 

 



ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ В СМОЛЯН  

    Художественият фонд на Художествената 
галерия в Смолян  наброява около 2000 
произведения от български и чужди автори, 
представени в различни жанрове на живописта, 
графиката и скулптурата, като е подчертан 
интересът към творци, трайно свързани с 
Родопите. 
Постоянната експозиция на Смолянската 
художествена галерия представя произведения на 
едни от най-изтъкнатите представители на 
българското изобразително изкуство - Владимир 
Димитров-Майстора, Бенчо Обрешков, Ненко 
Балкански, Анастас Стайков, Златю Бояджиев, 
Давид Перец, Васил Бараков, Александър 
Мутафов, Рафаел Михайлов, Дечко Узунов, Стоян 
Венев, Илия Бешков.  



ПРАЗНИК НА КУКЕРСКИТЕ И МАСКАРАДНИ ИГРИ 

 

 Кукерски празник в Широка 
лъка се прави от незапомнени 
времена. В първата неделя на 
март маскирани 
като кукери мъже обикалят 
селото под звъна на стотици 
хлопки и 
чанове. Традиционният 
кукерски събор – 
Песпонеделник, се изпълнява с 
цел прогонване на злото, 
започване на нов живот, здраве 
и плодородие. Преди 
маскарадните игри в селото се 
провеждат още разнични 
прояви. 

 



МЕЖДУНАРОДЕН ЕТНО-ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ JULY JAZZ. 

 
 Фестивалът се провежда на откритата сцена на 

Амфитеатъра на новия център на град Смолян . 

Организаторите на фестивала имат за цел 

представяне и популяризиране на талантливите 

български и световни джаз музиканти и техните 

креативни начини за обединяване на джаза и 

етно музиката от различни националности - 

тенденция, която намира своето място на 

световните музикални сцени и печели 

многобройни любители от всички възрасти и 

националности. В  програмата на фестивала са 

включени джаз-кафета, джем сешън, изложби, 

филмови прожекции, workshops, водени от 

известни музиканти и певци. 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


