Културен календар 2020
Календарът на културните, информационни и образователни събития е отворена система.
През годината могат да се добавят нови инициативи и да се правят други промени.
Предстоящите прояви се обявяват на официалната интернет страница на институцията.
Месец

Тема

Вид на проявата

Януари

85 г. от рождението на Дамян Дамянов
и 80 г. Недялко Йорданов

Творческа вечер - Празник на поезията
със стиховете на Дамян Дамянов и
Недялко Йорданов;

„100 години Райковска гимназия“

Представителна изява

Седмица посветена на Апостола на
Свободата

Отчитане на конкурс за рисунка,
стихотворение и лапбук;
„Завинаги с нас“- презентация за
ученици от 1-4 клас
Филм за Васил Левски

февруари

17-21

100 г. от рождението на Леда Милева
/1920-2013/писател, преводач,
общественик
„Баба Марта бързала, мартенички
вързала”
„Любов на тъмно”

Извънкласно четене

Мартенска работилница и изложба от
мартенички
Любовен коктейл от литературни
произведения по случай Денят на
влюбените
Представяне на книгата „Техническа
Среща с писателя
проверка“
Ангел Иванов
210 години от рождението на Фредерик Изложба
Франсоа Шопен (1810 – 1849), полски
композитор и пианист
март
130 г. от рождението на Чудомир –
Димитър Христов Чорбаджийски (1890 –
1967), български писател хуморист,
художник и краевед.
Образът на жената в изкуството

Литературно четене

Изложба

април
Международен ден на детската книга
215 г. от рождението на
Ханс Кристиян Андерсен
Маратон на четенето
100 години от рождението на Валери
Петров
1915 години от изобретяването на
хартията, изложба на образци на
книгоиздаването
Седмица на детската книга
20-24 април

Представяне на живота и творчеството
на великия приказник в детските градини
Доброволци от клуб „Приятели на
Детски отдел” и библиотекари четат
произведения от български и
чуждестранни автори в детските градини
Литературно четене
Изложба
Дни на отворените врати в Детски отдел
– безплатна регистрация за нови
читатели;
„Днес, аз съм библиотекар!”
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„Мама разказва, а аз рисувам”
Маратон на четенето
„Смолян чете Вазов”
„Моят любим европейски роман“
Весел Великден

Среща с детски писател Петя Кокудева
Среща – разговор на приемни родители
с деца по случай Седмицата на детската
книга
Четене на произведения на краеведски
автори от ученици
Маратон на четенето, посветен на 170 г.
от рождението на Иван Вазов
Отчитане на конкурс за буктрейлърство
Великденска работилница

май
Ден на Европа
11 – 15 май

Състезание
„Пътешествие в Европа”

Национална библиотечна седмица
Конкурс „Библиотека на годината” и
„Библиотекар на годината” за област
Отчитане и връчване на награди на
Смолян, съвместна инициатива на
победителите
Регионална библиотека и Областна
администрация.
„Нощ в библиотеката”

Прояви, популяризиращи дейността на
библиотеката

Конкурс за художествен превод от
български на английски, немски,
Отчитане на ежегоден конкурс на
испански и руски език
библиотеката
Изложба, посветена на Кирил и
Методий и техните духовни
Изложба
последователи и ученици - книжовници
Образите на Кирил и Методий в Изложба
изкуството
Културният комплекс оживява

Изложба
концерт

на

старопечатни

издания;

юни
Ден на детето
170 г. от рождението на Иван Вазов
120 г. от рождението на Антоан Сент
Екзюпери
„Архитектурното богатство на Смолян“
По повод 18 юни - Празник на гр.
Смолян

Изложба на луксозни детски издания
Откриване на летни ателиета за деца
Литературно четене
Литературен празник
Конкурс за снимки (на хартиен и ел.
носител) на сгради в гр. Смолян Изложба
на снимките и награждаване на
участниците в конкурса
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Среща с писателя Николай Владимиров
Лятна читалня – изнесена форма на
библиотеката
170 г. от рождението на Иван Вазов
(1850 – 1912), български поет, писател
и драматург, наричан „Патриарх на
българската литература“.

Среща - разговор
Популяризиране дейността на
библиотеката пред смолянската
общественост
Мултимедия

юли
80 г. от рождението на Георги Иванов –
първият български космонавт
„По стъпките на Момчил юнак“
По повод 675 години от гибелта на
Момчил войвода

Изложба; Прожектиране на филм за
Момчиловата крепост

август
септември
80 години отрождението на проф.
Никола Гелов (1935 – 1995), български
художник - монументалист

Творчески портрет

Нощ на Европейската литература

Известна личност ще чете творби за
деца от европейски писатели
Изложба на книги от европейски
писатели

Превенция на сърдечно – съдовите
заболявания

Здравна беседа

135 г. от Съединението на България

Изложба

„Подвигът на полк. Владимир
Серафимов и Освобождението на
Родопите“

Ученическа дискусия по повод 21
октомври – празник на община Смолян

Среща с писателя Мария Лалева
Смолян – Перлата на Родопите

Среща - разговор
Фотопленер и изложба посветени на 21
октомври - празник на Община Смолян.
Изложба по повод 1 ноември – Ден на
будителите

октомври

„Йеромонах Григорий – първият
будител в Родопите и неговите
последователи“
ноември
140 години от рождението на Йордан
Йовков
„Ще ти почета“

Литературно четене
Среща и четене на разкази на хора с
нарушено зрение от РСО Смолян по
случай Международния ден на
незрящите и Световния ден на
добротата
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140 г. от рождението на Йордан Йовков

Изложба и конкурс за есе

декември
Работилницата на Дядо Коледа
Годишна церемония по награждаване
на най - активните читатели

Изработване на картички, играчки и
сувенири
Коледно тържество за читателите

