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Месец 

 

Тема Вид на проявата 

Януари   

 Едуард Мане - френски 

художник, импресионист (190 

години от рождението /1832-

1883/) 

Изложба 

18 януари  

Алън Милн – английски 

писател, автор на книгите за 

Мечо Пух (140 г. от 

рождението /1882 – 1956/). 

 

Образователен урок с 

презентация  

 Блага Димитрова – 

българска писателка, поетеса, 

литературен критик (125г. от 

рождението /1922–2003/) 

Изложба 

 

 

 

28 януари  

Цветан Ангелов – български 

детски писател. Автор на 

текста  на детската песничка 

„Тихо се сипе първият сняг“ 

(100 г. от рождението /1922 – 

1982/ 

Образователен урок 

Февруари   

 Владимир Димитров - 

Майстора, български  

живописец. 

(140 години от рождението 

/1882-1960/) 

Изложба 

14-18 

февруари  

Седмица посветена на 

Апостола на Свободата по 

повод 149 години от гибелта 

му 

Изложба от библиотечни  

материали 

Образователни уроци 

Литературно четене, 

рецитал, 

презентация и филм 

23-25 

февруари 

 

 „Баба Марта бързала,  

мартенички вързала” 

Работилница и изложба от 

мартенички 

Март   

 

Ѝозеф Хайдн - австрийски 

композитор (290 години от 

рождението /1732-1809/) 

Изложба 

Календарът на културните събития  е отворена система, към него могат да се добавят нови и да се 
правят други промени. Предстоящите инициативи се обявяват на официалната интернет страница 

на институцията. 
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2 март 

 

Освобождението на България 
 
 

Изложба, мултимедия  

 

8 март 

Развитие на „Жената днес” в 

годините 

Изложба за историята на 

списание „Жената днес“  

Април   

1 април  

Международен ден на 

детската книга 

 Доброволци от клуб 

„Приятели на Детски 

отдел” и библиотекари 

четат произведения от 

български и 

чуждестранни автори в 

детските градини  

 

Изложба  

 

Популяризиране на 

дейностите на библиотеката 

 

 

 

Антон Митов, български 

живописец (160 години от 

рождението/1862-1930/) 

Изложба  

 

 

 Леонардо да Винчи, 

италиански живописец, 

скулттор и архитект 

(570 години от рождението 

/1452-1512/) 

 

Изложба  

Презентация и витрина  

 

 

 

8 април „Моят любим европейски 

роман“ – конкурс за 

буктрейлър 

Отчитане на конкурс  

13-15 

април  
 „Весел, Великден” 

Презентация и изработване 

на картички с ученици  

18-21 

април 

 

 

 

Седмица на детската книга 

и изкуства за деца  

 Дни на отворените 

врати в Детски отдел – 

безплатна регистрация за 

нови читатели; 

 Международен ден на 

книгата - 23 април 

 

Популяризиране 

творчеството на детски 

писатели 

 

Провокиране интереса 

към четенето сред 

децата 
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 „Днес, аз съм библиотекар!” 

18-21 

април  

Маратон на четенето 

 

 Четене на класически 

текстове в превод от 

Николай Вранчев  

 Четене на „История 

славянобългарская” от  

П. Хилендарски  по 

повод 260 г. от 

написването й  

 

Популяризиране 

творчеството на Н. Вранчев 

 

Провокиране интереса към 

четенето сред младежите 

Май   

9-13 май Национална библиотечна 

седмица 

 

 Конкурс „Библиотека на 

годината”  и  

„Библиотекар на 

годината” за област 

Смолян- съвместна 

инициатива на 

Регионална библиотека 

и Областна 

администрация- Смолян 

 

 Образите на Кирил и 

Методий в Изкуството 

 

 Отчитане на конкурс за 

художествен превод от 

български на английски, 

немски, испански и 

руски език и среща с 

писателката Елена 

Хайтова 

 

Отчитане и връчване на 

награди на победителите 

 

Регионална среща на 

библиотекари от област 

Смолян  

 

 

 

 

Изложба  

 

 

Отчитане на  ежегоден 

конкурс на библиотеката  

 

23-27 май Пленер по фотография  на 

клуб „Светлопис” 

Изложба   
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23 май 24 май – „Ден на светите 

братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета 

и култура и на славянската 

книжовност”: 
 130 г. от написването на 

възрожденското 

стихотворение „Химн на 

св. св. Кирил и 

Методий“ с първи стих 

„Върви, народе 

възродени“ от  Стоян 

Михайловски  /1892 г./. 

 

 Напиши ми 

глаголическа буква 

 

 

 

 

 

 

Изложба  

 

 

 

 

 

Образователен урок 

Юни   

1 юни  

Ден на детето 

 

 115 г. от рождението на 

Младен Исаев – 

български поет, автор на 

текста на известната 

песен „Родина“ 

(„Високи сини 

планини“) /1907–1991/. 

Изложба на нови издания 

 

Образователен урок и 

рецитал  

 

17 юни 

 

 

140 години от рождението на 

Николай Вранчев 

 

Изложба по повод 18 юни – 

празник на обединения град 

Смолян  

  Петър Костадинов-фотограф 

 (90 години от рождението) 

 

Творчески портрет  

 

 Представяме писателя 

Александър Чобанов 

 

Среща – разговор  

 Школа по творческо писане с 

писателя Александър Чобанов 

 

Лятна школа с ученици 

24-27 юни Родопски международен 
фестивал на документалните 

филми (RIFE) - Второ издание   

Прожекции на документални 

филми от конкурсната 

програма  
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 Документална изложба, 

свързана с историята на ЕС 

Съвместна инициатива с 

„Европа Директно” Смолян 

Юли   

 „Лятото, децата и 

Библиотеката”  

Инициатива на библиотеката 

- занимания по интереси за 

деца  

17 юли   
185 г. от рождението на Васил 

Левски 

Изложба,  

образователен урок  

Август   

 Ненко Балкански - 

български  художник (115 

години от рождението /1907-

1977/) 

Изложба 

Септември   

 

200 г. от рождението на 

Добри Чинтулов – български 

поет, композитор, педагог и 

културно-просветен деец 

/1822 – 1886/. 

Изложба  

 Коста Чилингиров - 125 г. 

от рождението  

 

Изложба  

 Борис Ангелушев - 

български художник (190 г. от 

рождението) 

Изложба 

 

29 

септември 

Здравна беседа: оказване на 

първа помощ на пострадали 

при сърдечен арест, 

безсъзнание, чуждо тяло и 

силно кръвотечение 

Лекция от здравни 

служители, съвместна 

инициатива с БЧК и РЗИ 

30 

септември 
Ден на Европейската 

литература по повод 

Европейски дни на 

наследството  

 

Изложба на книги от 

европейски писатели. Среща с 

писател 

Младежи четат творби от 

европейски писатели.  

Съвместна инициатива с 

„Европа Директно” Смолян 

Октомври   

 „Бележита личност от моето 

родословие” - конкурс 

Отчитане на ученически 

конкурс за написване на 
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кратко съчинение по повод 

21 октомври -  Празник на 

Община Смолян  

 Фотоизложба на клуб 

„Светлопис” по случай 110 г. 

от Освобождението на 

Родопите 

Изложба  

28 октомври 

 

Есенен карнавал в Детски 

отдел 
Карнавал 

Ноември   

1 ноември Тома Попратилов – Садукей 
- 130 години от рождението 

му 

Изложба по повод 1 ноември 

– Ден на будителите 

1 ноември  Ден на народните будители Образователен урок  

21 ноември  
 Ден на християнското 

семейство 
Беседа  

 

 

„История  на готическия 

роман“ 

Презентация и изложба  

Декември   

 Стефан Данаилов - 

български актьор (80 години 

от рождението/1942-2019/) 

 

Изложба  

 

 

 

 „Моята библиотека” – фото-

конкурс 

Отчитане на  фото конкурс  

Декември  

Годишна церемония по 

награждаване на най- 

активните читатели 

 

Работилницата на Дядо 

Коледа 

 

Коледна изложба „Моя бяла 

Коледа” 

 

Коледно тържество за 

читателите 

 

Изработване на картички, 

играчки и сувенири 

 

Изложба книги и 

библиотечни материали 


