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 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 

януари 85 г. от рождението на Хачо Бояджиев, бълг. режисьор (1932-2012) витрина 

 185 г. от рождението на Едуард Мане, френски художник (1832-1883) витрина 

 135 г. от рождението на Николай Вранчев изложба 

 95 г. от рождението на Блага Димитрова витрина 

 135 г. от рождението на Алън Милн презентация, лит.четене 

 185 г. от рождението на Луис Карол презентация, лит. четене 

 95 г. от рождението на Цветан Ангелов витрина 

   

февруари 135 г. от рождението на Владимир Димитров -Майстора, бълг. художник 
(1882-1960)   от 1947 г. (1906-1982) 

изложба 

 95 г. от рождението на Стоянка Мутафова, бълг. актриса (1922) витрина 

 120 г. от рождението на Иван Милев , бълг. живописец, илюстратор и 
сценограф (1897-1927) 

витрина 

 100 години от рождението на свещеник Константин Канев  честване на годишнина 
съвместно с ДА 

 205 г. от рождението на ЧАРЛЗ ДИКЕНС, английски писател (1812-1870)                                                   виртуална витрина 

 205 г. от рождението на Чарлз Дикенс витрина 

 144 г. от обесването на Васил Левски възпоменателно тържество 

 1756 г. от рождението на Карл Май витрина 

 110 г. от рождението на Емилиян Станев урок + Работилница  

 205 г. от рождението на Чарлз Дикенс изложба 

 144 Г. от обесването на Васил  Левски (1873) изложба 

 Станев Емилиян  изложба 

   

март 160 г. от рождението на  ХАЙНРИХ ХЕРЦ, немски физик (1857-1894) виртуална витрина 

 110 г. от рождението  Христо Обрешков, бълг. цигулар и педагог (1907-1944) витрина 

 Първи март тържество в ДЦДВУ „Звънче” 

 139 г. от Освобождението на България от османско иго витрина 

  „За мама” витрина 

 130 г. от рождението на Димчо Дебелянов витрина 

 Образът на жената в изкуството изложба 

 80 г. от рождението на Надка Караджова, бълг. народна певица(1937- 2011) изложба 

 Представяне възможностите на новият сайт на РБ  в 4 населени места промоция 

 130 г. от рождението на  ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, бълг. поет и преводач (1887-
1916) 

виртуална витрина 

 139 г.  от Освобождението на България от османско иго 1878 г изложба 

 85 г. от рождението на Джон Ъпдайк 
130 г. от рождението на  Димчо Дебелянов 

витрини 

   

април Среща с професор Симеон Хаджикосев и представяне на неговата книга 

„Докосвания“ 

литературна среща 

 17-23 април  
Седмица на детската книга 

ежегодна проява 

 Седмица на гората - 
конкурс „Изработка на пано от природни материали” 

конкурс +изложба 

 565 г. от рождението на Леонадрдо да Винчи витрина, урок 

 55 г. от рождението на Петя Дубарова тържество, презентация 

 Национален маратон на четенето , посветен на 140 г. от рождението на Елин 
Пелин.  

национална инициатива 

 75 години от рождението на Валя Балканска, родопска народна певица(1942)  витрина и видеопрожекции на 
филм за певицата 

 565 г. от рождението на  Леонардо Да Винчи, италиански живописец, 
скулптор (1452-1519) 

витрина 

 85 г от рождението на Никола Анастасов, бълг. актьор (1932-2016) витрина 

 470 г.от рождението на  Мигел  Де  Сервантес, испански писател (1547-1616) изложба  

 110 г. от рождението на  ИВАН ДУЙЧЕВ, бълг. историк, академик (1907-1986) виртуална витрина 

 141 г. от  избухването на Априлското въстание (1876) 
55 г. от рождението на Петя Дубарова 

витрини 

   

май 11 май – честване на професионалния празник на библиотекаря. Връчване 
на годишните награди Библиотека на годината и Библиотекар на годината 

областно честване 
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 Ежегодния конкурс за превод на художествен текст от български автор на 

английски, руски, немски и испански езици на името на „Николай Вранчев“. 

конкурс за превод 

 “ Цигарите не решават проблеми – задълбочават ги!“ здравна беседа 

 Младежки фотопленер  пленер +Фотоизложба 

 Ден на славянската писменост и култура изложба 

 140 г.от рождението на ШАРЛ  МАНТУ, френски лекар (1877-1947) виртуална витрина 

 100 г. от рождението на  ДЖОН КЕНЕДИ, 35-тият президент на САЩ (1917-
1963) 

виртуална витрина 

 Ден на славянските просветители Св.Св. Кирил и Методий витрина, урок 

 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост изложба 

 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост изложба 

   

юни Стартира програмата „ Лятото, децата и библиотеката” проект на библиотеката 

 Смолян и Родопите в творчеството на местните автори Ученическа дискусия  

 90 г. от рождението на Калина Тасева, бълг. художничка  (1927) витрина 

 Стартира  инициативата „Лятно кино” съвместно с Община Смолян  кино прожекции 

  440 г. от рождението на  Петер Паул  Рубенс , фламандски художник  (1577-
1640) 

изложба 

 Родопски писатели юбиляри – Елена Хайтова, Георги Гривнев, Стефан 

Тунев, Тома Попратилов – Садукей, Георги Чаталбашев, Ганчо Керечев.  

изложба 

 Представяме Ви:  проф. д-р Милияна Каймакамова, преподавател в 

Историческия факултет на Софийския университет 

творческа среща 

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

ежегодна инициатива 

 110 г. от рождението на  ЙОХАНЕС ХАНС ЙЕНСЕН, немски физик  
(1907-1973) 

виртуална витрина 

 Ден на Ботев и загиналите за свобода урок 

 145 г. от рождението на Антон Страшимиров 

110 г. от рождението на  Боян Болгар 

витрини 

   

юли 140 г. от рождението на  ХЕРМАН ХЕСЕ, немски писател (1877-1962) виртуална витрина 

 130 г.от рождението на  Марк Шагал, белоруски художник (1887-1985) витрина 

 Васил Левски в изобразителното изкуство и литературата изложба 

 180 г. от рождението на Васил Левски урок, ателие 

 140 г. от рождението на Елин Пелин урок, ателие 

 215 г. от рождението на Александър Дюма (баща) витрина 

 140 г. от рождението на  Херман Хесе 

180 г. от рождението на  Васил Левски 

витрини 

   

август  155 г. от рождението на Клод  Дебюси, френски композитор  (1862-1918)  витрина 

 150 г. от рождението на  ДЖОН  ГОЛЗУЪРДИ, английски писател (1867-1933) виртуална витрина 

 115 г. от рождението на Ангел Каралийчев витрина 

 150 г. от рождението на  Джон  Голзуърди изложба 

 115 г. от рождението на  Ангел Каралийчев изложба 

 80 г. от рождението на  Константин  Косев витрина 

   

септември 110 г. от рождението на Ненко Балкански , бълг. живописец      (1907-1977) изложба 

 200 г. от рождението на   АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  ТОЛСТОЙ, руски 
писател (1817-1875) 

виртуална витрина 

 120 г. от рождението на  ЛУИ АРАГОН, френски писател и общественик 
(1897-1982) 

виртуална витрина 

 195 г. от рождението на Добри Чинтулов витрина 

 132 г. от Съединението на Източна Румелия с Княжество България витрина, анкета 

 „Училище, здравей” витрина 

 132 г. от Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885) изложба 

 195 г. от рождението на Добри Чинтулов 

200 г. от рождението на   Алексей Константинович  Толстой 

витрини 

   

октомври Младежки фото пленер и изложба   „Смолян - перлата на Родопите” пленер + изложба 

 115 г. от рождението на Борис Ангелушев, бълг. художник, майстор на 
карикатурата (1902-1966) 

витрина 

 Балканската война и освобождението на Родопите отразени в 

художествената литература. 

изложба 

 115 г. от рождението на ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА, бълг. писател и 
преводач (1902-1977) 

виртуална витрина 

   

ноември 220 г. от рождението на Гаетано Доницети, италиански композитор (1797-
1848) 

витрина 
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 100 г. от рождението на  ИНДИРА ГАНДИ, първата жена министър- 
председател на Индия (1917-1984) 

виртуална витрина 

 Ден на народните будители презентация, витрина 

 120 г. от рождението на Асен Разцветников презентация, лит.четене 

 110 г. от рождението на Астрид Линдгрен презентация, витрина, 
лит.четене 

 190 г. от рождението на П.Р. Славейков литературно четене 

 215 г. от рождението на Вилхелм Хауф витрина 

 Ден на народните будители изложба 

 120 г. от рождението на  Асен Разцветников 
190 г. от рождението на  Петко Славейков 
110 г. от рождението на  Алберто Моравия 

витрини 

   

декември Една година без Никола Гигов литературно музикална вечер  

 80 г. от рождението на Милчо Левиев, бълг.  композитор, пианист и педагог 
(1937)  

витрина 

 115 г. от рождението на Любомир Далчев, бълг. скулптор (1902-2002) витрина 

 100 г. от рождението на  Артър Кларк, английски писател (1917-2008) витрина 

 Коледа е презентация, работилница 

 160 г. от рождението на  Джоузеф Конрад 

220 г. от рождението на  Хайнрих Хайне 

90 г. от рождението на  Любен Дилов 

витрини 


