
ПЛАНЕТАРИУМ - СМОЛЯН 

ЕДНО ДОКОСВАНЕ ДО МАГИЯТА НА ВСЕЛЕНАТА 



Смолян е главният град в Централните Родопи. Разположен е 
в живописна долина, на около 1000 м над морското равнище, 

само на 15 км от известния зимен курорт Пампорово. 
 



Родопите - оазис с чиста и девствена природа 

 



Смолян е уникална комбинация от старинна и модерна 

архитектура, лечебен въздух и красива природа. Градът е 

приютил най-атрактивните астрономически институции 

в България - Смолянския планетариум и Националната 

обсерватория “Рожен”. 

 



Един от символите на града и най-популярният 

туристически обект в Смолян е Планетариумът. 

Той е най-големият в България, с над 40 хил. 

посетители годишно. 



“Сърцето” на Планетариума  

е кръглата звездна зала с 

куполообразен таван, диаметър 

12.5 м и 150 места. В центъра 

се намира главният проектор - 

Планетариум за космически 

полети (RFP), произведен е в  

“Карл Цайс”, Йена, Германия. 

Проекторът  e съвършена 

съвкупност от оптика и механика, 

която създава изкуствено звездно 

небе – точно копие на истинското. 

Позволява възпроизвеждането на  

движенията на небесната сфера, 

Слънцето, Луната и планетите. 

Демонстрира слънчеви и лунни 

затъмнения, звезден дъжд, полярно 

сияние. Имитира полет в Космоса.  



    В звездната зала на Планетариума се представят 
астрономически спектакли (сеанси) - Слънцето бавно 
залязва, на купола засияват звезди, красива комета 
лениво се носи в космическия мрак, самотен метеор 
прекосява небето. Редят се фантастични пътешествия във 
времето и пространството до близки планети и далечни 
галактики, приятен глас разкрива загадките на 
обкръжаващия ни свят. . .  

 



Звездните спектакли на 

Планетариума са на български, 

английски, немски, френски, 

гръцки, руски и турски език. 

Продължителност 35 - 45 мин. 

Любими на децата са 
програмите -  приказки. 

Под звездното небе на  

Планетариума се изнасят   

концерти  и спектакли на 

живо. 



Под 3-метровия купол на обсерваторията към 

Планетариума е монтиран 15 см телескоп - 

рефлектор, система Касегрен. С него, при ясно 

небе, посетителите могат да наблюдават през 

деня Слънцето и активните области от 

слънчевата фотосфера, а през нощта Луна, 

планети, двойни звезди, звездни купове, мъглявини. 

 



     В просторното фоайе  на 

Планетариума са експонирани 

изложби от впечатляващи 

изображения на космически 

обекти, платна на български 

художници с фантастична 

тематика, както и различни 

тематични изложби. 

 



Информация за посещение: 

            СЕАНСИ В ЗВЕЗДНАТА ЗАЛА: 

 

    - на бълг. език: 9:30, 11:00, 15:00, 16:30 ч.  

    - на чужди езици - 14:00 h 

    * Сеансите в 15:00 ч. са постоянни.  

        Във всички останали часове се провеждат 

        за групи, не по- малки от 10 човека.   
 

        НАБЛЮДЕНИЯ С ТЕЛЕСКОП: 

                     (при ясно небе) 

  

    - дневни – на Слънцето (всеки ден) 

    - вечерни – на нощни светила (всяка сряда) 

      Планетариумът НЕ РАБОТИ:    

 

1 април - 31 октомври - неделя следобяд 

1 ноември - 31 март     - неделя 



За контакти: 

адрес: бул. България 20 , П.К. 132 
                 4700 Смолян 
 

e-mail: planet_ sm@abv.bg 
тел: 0301/8 30 74 

http://planetarium-sm.org 
 
http://www.facebook.com/planetarium.smolyan  
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