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Месец 

 

Тема Вид на проявата 

Януари   

 165 г. от рождението на Райна 

Княгиня – бъргарска учителка, 

ушила знамето на Априлското 

въстание 

Отчитане на конкурс за деца 

Февруари   

 Историята разказва : Великите 

любовни истории на 

известните  

Мултимедия  и изложба 

 

 

   15-19 Седмица посветена на 

Апостола на Свободата 

 

 

Изложби 

„Завинаги с нас“ - 

презентация за ученици от 1-

4 клас  

Филм за Васил Левски  

 110 г. от рождението на 

Александър Бурмов – 

български историк, професор, 

член-кореспондент на БАН 

(1911–1965) 

Изложба 

  22-26 
„Баба Марта бързала,  

мартенички вързала” 

Работилница за изработване 

на мартенички и изложба от 

готовите проекти 

Март   

 
Ден на освобождението на 

България 
Изложба 

 
"Поколения успешни жени” 

 

Мултимедия  

 95 г. от рождението на Иван 

Давидков – български поет, 

белетрист и есеист (1926–1990) 

85 г. от рождението на Марио 

Варгас Льоса – перуански 

писател, публицист, Нобелов 

лауреат (1936) 

Изложба 

 

 

Изложба  

 Франциско Гоя - испански 

живописец и график 

(275 години от рождението му) 

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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Април   

 

2 април 

Международен ден на детската 

книга  

Популяризиране на четенето 

сред децата 

 

 

    5-9 
Маратон на четенето 

Доброволци от клуб 

„Приятели на Детски отдел” и 

библиотекари четат 

произведения от български и 

чуждестранни автори в 

детските градини 

 „Моят любим европейски 

роман“ 

Отчитане на резултатите от 

конкурс за буктрейлърство 

 60 г. от първия полет с 

космически кораб около Земята 

с космонавт Юрий Гагарин, 

СССР (1961) 

200 г. от рождението на Георги 

Сава Раковски – български  

революционер, писател, 

публицист, историограф и 

етнограф (1821–1867) 

 

Изложба 

 

 

 

 

Изложба 

 

 155 г. от рождението на Стоян 

Михайлов Попов (Чичо 

Стоян) – български детски 

поет и хуморист 

Литературно четене 

  

„Кой, ако не ние” 

Отчитане на конкурс, 

посветен на опазване на 

околната среда 

   19-23 

 

 

 

 

 

 

Седмица на детската книга 

 

 Дни на отворените врати 

в Детски отдел; 

 „Днес, аз съм 

библиотекар!” 

Безплатна регистрация за 

нови читатели 

 

Среща с детски писател 

 „110 години от рождението на 

езиковеда  Анастас  

Саламбашев“ 

Изложба 

26-29 „Весел, Великден” 
Работилница за изработване 

на картички с ученици  

Май   
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Ден на Европа 
Състезание   

„Пътешествие в Европа” 

 

10 – 14  
Национална библиотечна 

седмица 
 

  Конкурс „Библиотека на 

годината”  и  

„Библиотекар на 

годината” за област 

Смолян, съвместна 

инициатива на 

Регионална библиотека и 

Областна администрация 

- Смолян 

 „Съвременният 

поглед върху 

библиотеката и 

библиотечната 

професия” 

Отчитане и връчване на 

награди на победителите 

 

 

 

 

 

 

Регионален форум 

 

 

 „Нощ в библиотеката” 

 

Среща с писателя Георги 

Господинов 

 

„Образите на Кирил и Методий 

в Изкуството” 

Прояви, популяризиращи 

дейността на библиотеката 

 

Творческа среща 

 

Изложба 

 Пленер по фотография  на клуб 

„Светлопис” 

Изложба 

 Конкурс за художествен 

превод от български на 

английски, немски, испански и 

руски език 

 Отчитане на ежегоден 

конкурс на библиотеката 

 „Първоучители и просветители 

в Средните Родопи“ 

По повод Майски културни 

тържества 

Изложба 

 175 г. от рождението на 

Хенрик Сенкевич – полски 

писател, автор на исторически 

романи (1846–1916) 

Изложба 
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Юни   

 

 

1 юни Ден на детето 

Начало на инициативата 

„Лятото, децата и 

библиотеката 2021”  

Изложба на луксозни 

детски издания 

 „Любимо място в моя роден 

град Смолян“ 

По повод 18 юни - Празник на 

гр. Смолян  

Отчитане на конкурс в две 

категории – за рисунка и 

есе/художествена творба 

 

Юли   

 85 г. от рождението на Стефан 

Цанев – български  поет и 

драматург (1936) 

Изложба 

Август   

 135 г. от рождението на Дора 

Габе – българска писателка и 

преводачка 

Презентация и литературно 

четене  

 „Анастас Примовски - 

етнограф, фолклорист и 

писател“ 

По повод 110 години от 

рождението му 

Изложба 

Септември   

 Здравна беседа  Лекция пред пенсионери от 

Смолян 

 

Нощ на Европейската 

литература 

Известни личности четат 

творби от европейски 

писатели 

Изложба на книги от 

европейски писатели 

 80 г. от рождението на 

Станислав Стратиев – 

български драматург и 

сценарист (1941–2000) 

125 г. от рождението на 

Франсис Скот Фицджералд – 

американски писател (1896–

1940) 

 

 

 

Изложби 

Октомври   

  

Есенен карнавал с маски 

 

Карнавал в Детски отдел 
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  „Освобождението на Родопите 

в снимки и документи“ 

По повод 21 октомври – 

празник на община Смолян 

Отчитане на конкурс за 

фотографски  колаж 

 

 Проф. Димитър  Серезлиев, 

българси художник 

(90 години от рождението му) 

Творчески портрет 

Ноември   

 „Историята на края през 

погледа на младите“ по повод 

85 г. от рождението на твореца 

Никола Гигов 

Съвместна проява с ученици 

и среща със съпругата и 

дъщерята на твореца; 

Изложба 

 200 г. от рождението на Ф. М. 

Достоевски – руски писател-

белетрист (1821–1881) 

Литературна вечер; 

Изложба 

 

 

 

„Ще ти почета“ 

Среща и четене на разкази на 

хора с нарушено зрение от 

РСО Смолян по случай 

Международния ден на 

незрящите и Световния ден 

на добротата 

Декември   

 
Работилницата на Дядо Коледа 

Изработване на картички, 

играчки и сувенири  

 80 г. от рождението на Калин 

Донков – български поет 

(1941); 

125 г. от рождението на проф. 

Христо Вакарелски – 

български етнограф и 

фолклорист (1896–1979) 

 

 

Изложби 

 Петко Стайнов, български 

композитор и пианист 

(125 години от рождението му) 

Изложба 

 Годишна церемония по 

награждаване на най- 

активните читатели  

Коледно тържество за 

читателите  


