
Културен календар 2018 
 

Календарът включва културни, образователни и информационни събития. Той е отворена система, към 

него могат да се добавят събития и да се правят други промени.  

Предстоящите събития се обявяват на официалната интернет страница на институцията. 

Месец 
 

Тема  Вид на проявата организатор 

януари „115 г. сп. Родопски напредък” и 85 г. в. „Родопска 
мисъл”  

Изложба - виртуална Справочно-
библиографски и 
краезнание” 

    

февруари 145 години от обесването на Васил Левски /1873/ Възпоменателно 
тържество 

Детски отдел 

 „Бели и червени, румени засмени” Мартенска работилница 
Изложба мартеници 

Детски отдел 

 „Интересни факти от биографията на български 
писатели“ 

Изработване на филм и 
представяне пред 
училищата в града и във 
видео канала 

Читалня 

    

март „Първи март – Баба Марта вързала” Тържество в ДЦДВУ 
„Звънче” 

Детски отдел 

 85 години от рождението на Борис Карадимчев, 
бълг. композитор и преподавател (1933) 

Изложба Изкуство 

 140 години от подписването на Сан-стефанския 
мирен договор и Освобождението на България от 
османска власт 

Изработване на филм и 
представяне пред 
училищата в града и във 
видео канала 

Читалня 

 140 г. от подписването на Санстефанския мирен 
договор и освобождението на България от 
османско владичество (1878) 

изложба Заемна за възрастни 

    

април 2 април- Международен ден на детската книга -
„Ханс Кристиан Андерсен- живот и творчество” 

Изложба +Презентация 
пред ученици 

Детски отдел 

 „Маратон на четенето в ЦДГ „Слънце”” Лит. четене   Детски отдел 

 „Маратон на четенето в ОДЗ „Синчец”” Литературно четене   Детски отдел 

 „Маратон на четенето в ОДЗ „Зорница” Литературно четене   Детски отдел 

 Седмица на детската книга и песен  
Ден на отворените врати в Детски отдел 

Откриване на седмицата Детски отдел 

 „Днес аз съм библиотекар” Читатели - библиотекари Детски отдел 

 Среща с детски писател Среща с писател Детски отдел 

 „Великден – какво знаем за празника” Витрина +Презентация+ 
Работилница  

Детски отдел 

 95 години от рождението на Петър Исаев Ступел, 
бълг. композитор (1923-1997) 

Изложба Изкуство 

 Световна нощ на книгата С клуб „Приятели на ДО” Детски отдел 
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май 125 години от рождението на Елисавета Багряна Презентация + 
литературно четене 

Детски отдел 

 „9 май - Ден на Европа - Какво знаем за 
Европейския съюз”- гости специалисти от Европа 
директно 

 Презентация + беседа с 
у-ци  

Детски отдел 

 Честване на професионалния празник на 
библиотекаря. Връчване на годишните награди 
„Библиотека на годината” и „Библиотекар на 
годината”  

Областно тържество Координация 

 155 г. от първото честване на празника на светите 
братя Кирил и Методий 

изложба Заемна за възрастни 

  „Смолян чете” Маратон на четенето Заемна за възрастни 

 Художници от Смолян и региона - юбиляри Изложба Изкуство 
Краезнание 

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

Пленер + 
Изложба 

Изкуство 

 185 години от рождението на Йоханес Брамс, 
немски композитор, пианист и диригент (1833-
1897) 

Изложба Изкуство 

 Провеждане на  ежегодния конкурс за превод на 
художествен текст от български автор на 
английски, руски  и немски ез. 

конкурс Читалня 
 

 „100 години от рождението на акад. Кирил 
Василев” - представяне на личната библиотека на 
философа, дарена от близките му за РБ-Смолян  

Откриване на 
самостоятелна колекция 

Краезнание,  
Комплектуване 

 „Забранени книги оставили следа в световното 
литература „  

Изложба + 
мултимедия 

Читалня 
Заемна 

 Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 

Изложба  Детски отдел 

    

юни Представяне на издателство „Тангра”  Комплектуване 

 1-ви юни - Международен ден на детето  Откриване на летните 
ателиета 

Детски отдел 

 „Чети с мен” Литературно четене на 
открито с деца от 
ателиетата 

Детски отдел 

 130г. от рождението на Дора Габе /1888-1983/ Презентация 
+литературно четене  

Детски отдел 

 Концерт на дует „Кристали” Концерт Изкуство 

 „Историята на края през погледа на младите” - 
Среща-дискусия на ученици с местни писатели 

Среща-дискусия Справочно-
библиографски и 
краезнание 
 

 Откриване на клуб „Сръчни ръце“- тематични 
сбирки – по плетиво и бродерия 

Тематични сбирки за 
възрастни 

Читалня 
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юли „Лятото, децата и библиотеката” – летни ателиета   Детски отдел 

 Школа по творческо писане с Александър 
Чобанов, млад писател и сценарист от Смолян 
 

Творческа школа за млади 
творци 

Заемна за възрастни 

    

септември 120г. от рождението на Христо Смирненски Рецитал Детски отдел 

 „Есенна палитра” на Жеко Стоянов – бургаски 
художник и певец  

Изложба  
Концерт 

Изкуство 

 110 години от рождението на Марин Големинов – 
бълг. композитор 

Изложба Изкуство 

  40 г. от рождението на Екзарх Стефан Изложба Справочно-
библиографски и 
краезнание” 

 120 г. от рождението на Димитър Талев, 
български писател (1898-1966) 

Изложба Заемна за възрастни 

    

октомври 205 години от рождението на Джузепе Верди, 
италиански оперен композитор  (1813-1901) 

Изложба Изкуство 

 115 години от Златьо Бояджиев, бълг. художник 
(1903-1976) 

Изложба Изкуство 

 160 г. от рождението Христо Попконстантинов 
  

Творческа вечер Справочно-
библиографски и 
краезнание” 

 „Литературознанието и Родопите”  с 
преподавателя от филиала на ПУ „Паисий 
Хилендарски” в Смолян – Соня Райчева, по повод 
празника на община Смолян 21 октомври 

Среща - дискусия Справочно-
библиографски и 
краезнание 

 106 г. от Освобождението на Родопите,  
Балканската война, по повод 21 октомври – 
Празник на община Смолян 

Изложба Справочно-
библиографски и 
краезнание 

    

ноември 105 г. от рождението на Асен Босев /1913-1997/ Презентация и лит. четене  Детски отдел 

 1 ноември - Ден на народните будители Изложба + 
Тържество 

Детски отдел 

 1-ви ноември - Ден на народните будители Изложба Изкуство 

    

декември „Работилница за коледни вълшебства” Работилница Детски отдел 

 „Коледни вълшебства” Коледно парти Детски отдел 

 Коледна изложба  и награждаване на най-
активните читатели 

 Заемна за възрастни 

    


