
Акценти  

през месец  

октомври 

11 – 12 октомври   
XI Международен фестивал “Празник на духовната 
музика” 

14 до 17 октомври 
Пленер и форум-дискусия посветени на творчески-
те индустрии и изборът на Габрово за участие в 
проекта „Пилотни градове” на Комисията по кул-
тура към UCLG  

16 октомври 
Карикатурен десант – четири изложби с нацио-
нално и световно участие, посветени на карикату-
рата  

21 – 27 октомври 
Международен фестивал на комедийния филм 
„Смешен филм фест“ 5  
 
 

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
 

ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

   

 www.visit.gabrovo.bg  

 
 



1 октомври 
18.00 ч. Среща на бивши служители и самодейци, работили в Дом на кул-
турата „Емануил Манолов” и изложба на Детска школа по приложни изкус-
тва с ръководител Ива Пенчева по повод 50-годишнината на Дома на култу-
рата 
Дом на културата „Емануил Манолов” 

*** 
19.00 ч. „Българи от старо време” 
Драматичен театър „Рачо Стоянов” 

 

3 октомври  
18:30 ч. Самостоятелна изложба на Хари Атанасов 
 Художествена галерия "Христо Цокев" 
 

4 октомври 
12.00 ч. Държавното първенство по киокушин-кан за деца до 14 години, 
юноши и девойки младша и старша възраст  
Зала “Орловец ” 
 

7 октомври 
18.30 ч. „Хубава си, татковино” концерт-спектакъл, посветен на половин-
вековния юбилей на Дома на културата „Емануил Манолов” 
Дом на културата „Емануил Манолов” 
 

9 октомври 
19.00 ч. Концерт на младежки израелски хор 
Дом на културата „Емануил Манолов” 

11 – 12 октомври   
XI Международ ен ф естивал 

“Празник  
на Духовната музика”  

 
11 октомври 

18.30 ч. Концерт  
„Православни песнопения ” 
Храм „Света Троица” 
 

12 октомври 
18.30 ч. Концерт  
„Тебе поем, Господи” 
Художествена галерия   
„Христо Цокев” 

 

още на 12 октомври 
 

11.00 ч. „Свинарят” 

Държавен куклен театър  
– Габрово 



14 - 17 октомври 
Пленер и форум-дискусия  

посветени на творческите индустрии  
и изборът на Габрово за участие в проекта „Пилотни градове”  

на Комисията по култура  
към Световната организация на градовете и местните власти 

 

Програма 

14-15 октомври—с. Костенковци  
Пленер на български и чуждестранни художници  
на тема „6 за 9 в Пилотния град“ 
 

16 октомври—Музей “Дом на хумора и сатирата” 
10.00 -12.00 ч. Творческите индустрии през погледа на творците: 

 “6 за 9 или 9 за 6 в Пилотния град” 
 “6 причини, да има фестивал на 9тото изкуство” 
 “6 причини да прочетеш Антон Стайков” 
 “От 6 до 96” – с гости от Александруполис, Гърция 
 Ко-миксер – онлайн изкуство 
 Хаус груп – Дизайнът като изкуство, дизайнът като бизнес 
 АрхитектураТа 

13.00-15.00 ч. 
 Представяне на Програма 21 за култура от Катрин Кълън – Прези-

дент на комисията по култура към Световната организация на градовете и 
местните власти 
 Творчески провокации или провокации за творци  „Габрово Пилотен град“ 

 Артистични дебати 

    14 октомври 
Награждаване на победителите в Детския конкурс за рисуване на икони на Св. 
Петка  

Дечковата къща 
18.00 ч. "Театро на мегдана"  
Село Враниловци 

15 октомври 
19.30 ч. "Криминален талант"– кафе-спектакъл на Драматичен театър 
"Рачо Стоянов" 
МОЛ Габрово 

16 октомври 
10.00 – 15.00 ч. Форум-дискусия по проекта "6 за 9 в Пилотния град", фи-
нансиран по програма Култура на Община Габрово 
Музей "Дом на хумора и сатирата" 

*** 
14.00 ч. „Да спортуваме ЗАЕДНО!“  
Национална инициатива на мрежата от Областни информационни цент-
рове, която ще се проведе в седмицата 13 – 19 октомври 2014 г. 
Площад “Възраждане” 

*** 
16.00 ч. Карикатурен десант  

 39. Национална изложба на българската карикатура – София 2014 – гостуваща 
изложба от Съюза на българските художници 

Брутален финес – самостоятелна изложба на Любомир Михайлов, лауреат на Спе-
циалната награда на ДХС от 39. Национална изложба на българската карикатура – 
София 2014 

Карикатурата на световната преса – гостуваща изложба от едноименния конкурс 
в гр. Синтра (Португалия) 

Синовете на Дзясин– гостуваща изложба карикатури от Фън Цикай, Джан Ле-
пинг и Ми Гу (Китай     Музей "Дом на хумора и сатирата" 



 

21 – 27 октомври 
Международен фестивал на комедийния филм  

„СМЕШЕН ФИЛМ ФЕСТ5”.  
Програмата на фестивала можете да намерите в края  

на бюлетина.  
За повече информация посетете www.filmfest.gabrovo.bg 

21 октомври 
18.00 ч. ОТКРИВАНЕ НА СМЕШЕН ФИЛМ ФЕСТ 5 
На киното с любов - Колекция от неми филми от Белгийската кралска фил-
мотека. Съпровод на пиано: Димитър Горчаков  
Вход свободен 
Зала "Възраждане" 

*** 
19.00 ч. "Албена"  
Драматичен театър "Рачо Стоянов" 

*** 
20.00 ч. "Живи легенди"- България 
Филмът е част от конкурсната програма на Смешен филм фест 5, а публи-
ката ще може да се срещне с неговия Ники Илиев. 
Зала "Възраждане" 
 

22 октомври 
16.30 ч. Представяне на книгата "Когато бях морски капитан"  
Среща с писателя-хуморист Михаил Вешим 
Регионална библиотека "Априлов – Палаузов" 

*** 

18.00 ч. "Духът на Маршал Тито" – Хърватия 
Филмът е част от категорията "Златни комедии" на Смешен филм фест 5  
Вход свободен 

       17 октомври 
11.00 ч. Заключителна пресконферен-
ция по проект “Приеми ме на село” и предс-
тавяне на едноименния филм и книга 
Ритуална зала на Община Габрово 
 

18.00 ч. "Театро на мегдана"  
Село Жълтеш 

*** 
18:30 ч. Концерт на Виктор Макаров 
"Истории с китара" 
Художествена галерия "Христо Цокев" 
 

19 октомври 
11.00 ч. "Житената питка" 
Държавен куклен театър – Габрово 
 

20 октомври 
17.00 ч. Любими песни от любими филми 
концерт на оркестър Габрово 
Открита сцена ул. "Радецка" 

 

 

“Приеми ме на село”  
с филм и книга  

http://www.filmfest.gabrovo.bg/bg/


още на 22 октомври 
20.00 ч. "Блок № 12" – Кипър, Гърция 
Филмът е част от конкурсната програма на Смешен филм фест 5, а 
на прожекцията ще присъства неговият режисьор. 
Зала "Възраждане" 

23 октомври 
16.30 ч. "Подир сенките на големите" 
изложба от сатирични графики и шаржове на Калин Николов и среща с 
твореца в рамките на Смешен филм фест 5 
Музей "Дом на хумора и сатирата" 

*** 
18.00 ч. "Оскар"- Франция, 100 г. Луи Дьо Фюнес  
Филмът е част от категорията "Златни комедии" на Смешен филм 
фест 5; Вход свободен 
Зала "Възраждане" 

*** 
20. 00 ч. "Тежка сватба"* - САЩ 
Филмът е част от конкурсната програма на Смешен филм фест 5. *В 
памет на Робин Уилямс 
Зала "Възраждане" 

23 – 24 октомври 
ХV Национална научна конференция "Народна култура на балканджиите" 
Изложба "Сладки пороци и спомени" – гостува Исторически музей-Горна Оря-
ховица 
      АЕК "Етър" 

                           24 октомври 
18.00 ч. "Жалки тъпанари" – Русия 
Филмът е част от конкурсната програма 
на Смешен филм фест 5. 
Зала "Възраждане" 

*** 
20.00 ч. "Квартет" – Великобритания 
Филмът е част от конкурсната програма 
на Смешен филм фест 5. 
Зала "Възраждане" 
 

25 октомври 
"Завръщане на търговци и дюлгери" – възста-
новка 
АИР "Боженци" 

*** 
11.00 ч. "Иван Царевич и сивия вълк" 
Детски анимационен филм, озвучен на бъл-
гарски език (Смешен филм фест 5) 
Зала "Възраждане" 

*** 
16.00 ч. "С трабант през Африка" – Чехия 
Филмът е част от категорията "Златни 
комедии" на Смешен филм фест 5 
Зала "Възраждане" 

*** 
18.00 ч. "Сбогом, Берта" – Франция 
Филмът е част от категорията "Златни 
комедии" на Смешен филм фест 5 
Зала "Възраждане" 

 

"С трабант през Африка"  



26 октомври 
11.00 ч. "Котаракът в чизми" 
Държавен куклен театър – Габрово 

*** 
Димитровден в АЕК „Етър” 

*** 
11.00 ч. "Свободни птици" – САЩ 
Детски анимационен филм, озвучен на български език (Смешен филм фест) 
Зала "Възраждане" 

*** 
16.00 ч. "Астерикс и Обеликс. Бог да пази Британия" – Франция,  
Испания, Италия, Унгария  
Филмът е част от категорията "Световен екран" на Смешен филм фест 5  
Зала "Възраждане" 

*** 
18.00 ч. "Соня и бикът" – Хърватия 
Филмът е част от конкурсната програма на Смешен филм фест 5  
Зала "Възраждане" 

*** 
18.00 ч. "Театро на мегдана" 
проект на Малка Театрална Компания, финансиран по Програма Култура на 
Община Габрово 
Село Стоевци 

*** 
20.00 ч. "Коза Ностра" – Франция 
Филмът е част от конкурсната програма на Смешен филм фест 5  
Зала Възраждане” 

27 октомври 
16.30 ч. Представяне на книгата "Какво е мъж без мустаци?" 
Среща с преводачката на хърватска литература Русанка Ляпова 
Регионална библиотека "Априлов – Палаузов" 

*** 
18. 00 ч. "Какво е мъж без мустаци?" - Хърватия 
Филмът е част от категория "Световен екран" на Смешен филм фест 5  
Зала „Възраждане” 

*** 
19.00 ч. Концерт на Веселин Маринов 
Дом на културата "Емануил Манолов" 

*** 
20.00 ч. ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА СМЕШЕН ФИЛМ ФЕСТ 5 

 "На Рим с любов" – Испания, САЩ, Италия 
Филмът е част от категория "Световен екран" на Смешен филм фест 5  
Зала „Възраждане”  

31 октомври 
10.00 ч. Тържествено събрание, посветено на 165-годишнината от рождението 
на Никола Войновски 
Актова зала на Национална Априловска гимназия 

*** 
17.00 ч. Възпоменателно тържество в чест на народните будители 
пред Национална Априловска гимназия 

*** 
17.30 ч. Тържествен концерт на смесен хор "Априлов - Палаузов" и връчване на 

Априловски награди за литература 2014 





БИЛЕТ 2 лв.
 

21-27 октомври 
 

www.filmfest.gabrovo.bg 

ВТОРНИК (21 ОКТОМВРИ) 
 

18.00 ч.  Откриване на фестивала.  
На киното с любов:  

Колекция от неми филми  

от Белгийската кралска филмотека.  

Съпровод на пиано:  

Димитър Горчаков  

Зала «Възраждане» 

Вход свободен 

20. 00 ч. «Живи легенди»  
България  /Конкурс/ 

СРЯДА (22 ОКТОМВРИ) 
 

16.30 ч. Представяне на книгата  

«Когато бях морски капитан» 

Среща с писателя-хуморист  

Михаил Вешим 

РБ «Априлов – Палаузов» 

18.00 ч. Духът на Маршал Тито 
Хърватия /Златни комедии/  

Вход свободен 

20.00 ч. «Блок № 12 » 
Кипър, Гърция  /Конкурс/ ЧЕТВЪРТЪК (23 ОКТОМВРИ) 

16.30  ч. Весел четвъртък:  
«Подир сенките на големите» 

изложба от сатирични графики и шаржо-

ве на Калин Николов 

Музей «Дом на хумора и 

сатирата» 

18.00 ч. «Оскар»  
Франция, 100 г.  

Луи Дьо Фюнес     

 /Златни комедии/  

Вход свободен 

20.00 ч. «Тежка сватба» САЩ /Конкурс/ 
В памет на Робин Уилямс  

ПЕТЪК (24 ОКТОМВРИ) 
 

18.00 ч. «Жалки тъпанари» Русия  
/Конкурс/ 

20.00 ч. «Квартет» Великобритания   
/Конкурс/ 

СЪБОТА (25 ОКТОМВРИ) 

11.00 ч. «Иван Царевич и сивия вълк» 
Детски анимационен филм, озвучен  

16.00 ч. «С трабант през Африка» 
Чехия /Световен екран/ 

18.00 ч. «Сбогом, Берта» 
Франция /Световен екран/ 

20.00 ч. «Още една мечта» 
България /Конкурс/ 

В присъствието на режисьора на филма 

НЕДЕЛЯ (26 ОКТОМВРИ) 

11.00 ч. «Свободни птици»САЩ 
Детски анимационен филм, озвучен  

16.00 ч. «Астерикс и Обеликс.  
Бог да пази Британия» 

Франция, Испания, Италия,  

Унгария /Световен екран/  

18.00 ч. «Соня и бикът» 
Хърватия /Конкурс/ 

20.00 ч. «Коза Ностра» 
Франция /Конкурс/ 

ПОНЕДЕЛНИК (27 ОКТОМВРИ) 

16.30 ч. Представяне на книгата  
«Какво е мъж без мустаци?» 

Среща с преводача на хърватска ли-

тература Русанка Ляпова 

РБ «Априлов – Палаузов» 

18.00 ч. «Какво е мъж без мустаци?» 
Хърватия /Световен екран/ 

20.00 ч. Закриване на фестивала 
«На Рим с любов»  

Испания, САЩ, Италия  

/Световен екран/ 

http://www.filmfest.gabrovo.bg/bg/


 

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: 

Летен сезон – 8:00 – 18:00 ч.*неделя със заявка 

Зимен сезон – 8:00 – 17:00 ч.*събота и неделя 
със заявка 
 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО 

Летен сезон – 9.00 – 18.00 ч./без почивен ден и 
без обедна почивка през седмицата/ 

Зимен сезон – 9.00 до 17.30 ч./от понеделник 

до петък без обедна почивка/ 

събота и неделя – по заявка  

Обедна почивка в събота и неделя:  
12.30 – 13.30 ч. 
 

ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ НА ИНДУСТРИЯТА ГАБРОВО 
От вторник до неделя - 10.00 – 20.00 ч. 
Понеделник – почивен ден 

*Организирано посещение – последната група 

влиза в 18.30 ч. 
 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ХРИСТО ЦОКЕВ” 
целогодишно - 9.00 – 18.00 ч.  

    почивен ден – неделя  
 

 

АРХИТЕКТУРНО – ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС „ЕТЪР”  
Работи целогодишно без почивен ден 
Летен сезон (1 май – 30 септември) –   
9.00 – 18.00 ч. 
Зимен сезон (1 октомври – 30 април) –  
9.00 – 16.30 ч.  
 
АРХИТЕКТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ БОЖЕН-

ЦИ 
Летен сезон  (юни – септември) –  
8.30 - 19.00 ч.          
Зимен сезон (октомври – май) –   
8.30 - 17.00 ч. 

           ДЕЧКОВАТА КЪЩА 
Летен сезон – 9.00 – 18.00 ч. /без почивен ден 

и без обедна почивка през седмицата /  
Обедна почивка събота и неделя:  

12.30 – 13.30 ч. 

*За групи и беседи в събота и неделя – по 

предварителна заявка 
Зимен сезон – 9.00 – 17.30 ч. /от понеделник 

до петък и без обедна почивка/ 

*събота и неделя - по предварителна заявка 
 

МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА“- ГАБРОВО 

Летен сезон (1 април – 31 октомври) –  
9.00 – 18.00 ч. /без почивен ден/ 

Зимен сезон (1 ноември – 31 март) –  

9.00 – 18.00 ч. /почивен ден – неделя/ 

*Влизането на посетители се преустановява 
в 17.30 ч. 

почивен ден – неделя  

 

АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИ-

УМ ГАБРОВО 

Посещения за групи не по-малко от 10 чо-
века – по 

предварителна заявка на телефон  

066/808 234 всеки работен ден от  
8.30 ч. до 17.00 ч. 

Индивидуални посещения в 13.00 ч. всеки 

работен ден. 
 

ЗООПАРК ГАБРОВО 
Летен сезон (1 април – 31 октомври ) – 

9.00 – 21.00 ч.  
/без почивен ден/ 

Зимен сезон (1 ноември – 31 март) –  
9.00 – 18.00 ч.  
/без почивен ден/ 
 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ  

НА МУЗЕИ  

И ИНТЕРЕСНИ МЕСТА  

ЗА ПОСЕЩЕНИЕ  

http://bg-bg.facebook.com/imi.gabrovo

