
ББООТТЕЕВВИИ  ДДННИИ  22000088 

 

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 

 

Ботеви дни, посветени на 132-та годишнина от подвига на 
Христо Ботев и неговата чета, се провеждат под патронажа 

на Президента на Р България - г-н Георги Първанов 
 

Организаторите имат удоволствието да Ви поканят на 
всички изяви от програмата 

 
 

25 май, неделя25 май, неделя25 май, неделя25 май, неделя 
11.00 ч. Откриване на “Ботеви дни 2008” 

                          площад “Христо Ботев” 
11.30 ч. Откриване на Обща художествена изложба “Земята 

на Ботев” 
  Художествена галерия на РИМ 

    
26 май26 май26 май26 май, , , , понеделникпонеделникпонеделникпонеделник    

17.30 ч. Изложба от фондовете на Регионалните музеи в 
България: “Ботевите четници - вещи, картини, 
документи” и представяне книгата на Ст.Велчев  
“Ботев в бронз и гранит” 

                            Регионален исторически музей - 
Ботева зала 

    
27 май27 май27 май27 май, , , , вторниквторниквторниквторник 

10.00 ч. Изпращане на участниците от 62-рия Национален 
туристически поход “Козлодуй-Околчица” 

  площад “Христо Ботев” 
27 май Ден на Враца и Ботев в Европейския парламент в 

Брюксел 
  Европейски парламент 

    
28 май28 май28 май28 май, , , , срядасрядасрядасряда 

18.00 ч. Среща-разговор “Българските интелектуалци за 
Христо Ботев и нашето съвремие” 

   Художествена галерия на РИМ 
    



 2 

29 май29 май29 май29 май,,,, четвъртък четвъртък четвъртък четвъртък    
17.30 ч.  Среща-разговор с български поети и писатели и 

представяне на Алманах “Околчица” 
                            Художествена галерия на РИМ 

19.00 ч. Концерт на Врачанска филхармония, ученици от 
училищата по изкуствата и млади таланти от 
Школата по изкуства към читалище “Развитие” 

  Градска концертна зала 
    

30 май30 май30 май30 май, , , , петъкпетъкпетъкпетък    
 

17.30 ч. 
Национален конкурс за написване на стихотворение 
и есе от ученици и студенти “Живеем в земята на 
Ботев” 

  Художествена галерия на РИМХГ  
    

31 май31 май31 май31 май, , , , съботасъботасъботасъбота    
10.00 ч. Предпразнична среща на млади таланти от 

врачанските училища с ръководството на Община 
Враца 

  РИМХГ – фоайе, малка зала 
   

10.30 ч. 46-ти Национален рецитал-конкурс за изпълнение на 
Ботева и възрожденска поезия и проза от любители 

  Младежки дом Враца 
   

16.00 ч. Четвърта среща на детски и младежки парламенти 
  Младежки дом 

    
1 юни, 1 юни, 1 юни, 1 юни, неделянеделянеделянеделя    

8.30 ч.  Възпоменателна панихида за Христо Ботев и 
неговите четници 
                            Храм “Свето Възнесение” 

 10.00 ч. Тържествено заседание на Общински съвет Враца, 
обявяване и връчване  Наградите на Враца  

   Градска концертна зала 
 11.30 ч. Концерт, посветен на Деня на Враца 

   площад  “Христо Ботев” 
 16.30 ч. Поклонение на лобното място на Христо Ботев в 

местността “Йолковица” 
   местността “Йолковица” 
19.30 ч. Тържествен концерт, посветен на 132-та годишнина 

от подвига на Христо Ботев и неговата чета 
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   Драматичен театър  
21.00 ч.  Митинг-заря в памет на загиналите за свободата на 

България 
   площад “Христо Ботев” 

    
2 юни, 2 юни, 2 юни, 2 юни, понеделникпонеделникпонеделникпонеделник    

 
11.00 ч.  

Всенародно поклонение на връх “Околчица” 

   връх “Околчица” 
 

 

Съпътстваща програма 
 

11-13 май Национален конкурс за млади изпълнители “Дико 
Илиев”  

                         Градска концертна зала 

15 май  
17.30 ч. 

Изложба на Ставри Калинов 

                           Художествена галерия - малка зала 
17 май 
19.00 ч. 

Нощ в музея – със спомена за миналото и с мисъл за 
бъдещето. 
                           ЕВК “Св. Софроний Врачански” 

21 май 
17.30 ч. 

Представяне на сборника “Ботьов си поведе белите 
комити” 
                         Художествена галерия - малка зала                                     

22 май 
11.00 ч. 

Поклонение на лобното място на Перо 
Херцеговинеца 
                         Местността “Погледец” 

30 май  
20.00 ч. 

 
Концерт на рок-група  “Сигнал” 

  Пл. “Христо Ботев” 
 31 май 
11.00 ч. 

Дефиле и концерт на мажоретни състави от 
Монтана и Враца 

  От пл. “Македония” до пл. “Хр. 
Ботев” 

1 юни 
11-21 ч. 

Стрийт парад и диджеите на “Метрополис” във 
Враца  
                           Пл. “Родина” 

16.00 ч. Бенефисен мач на Валентин Станчев 
  Стадион “Христо Ботев” 

16 май Младежка дискусия за подвига на Христо Ботев 
  Градска  концертна зала 

 


