
ОБЩИНА СМОЛЯН 
и 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Николай Вранчев“ – СМОЛЯН  
 

Организират провеждането на ученическо състезание под надслов:  
 

„Историята на края през погледа на младите“ 
НА ТЕМА  

„Смолян и Родопите в творчеството на местните автори“ 
 
През 2017 г. се отбелязват няколко годишнини на творци и журналисти -  
писатели, съвременници, чийто произведения са публикувани в местния и 
национален печат, издали книги и сборници за родния край. Целта на събитието е 
учениците да научат повече за видни личности от родния край, оставили своя 
отпечатък в историята на литературното творчество. 
 
СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ ВКЛЮЧВА 
 
 Кратко представяне на отборите; 
 Представяне на изготвени от учениците проекти (видео и аудио материали) 

за избрана от тях личност, отбелязани в Местния краеведски календар за 
2017 г.  на Регионална библиотека; 

  Дискусия с участниците в състезанието и  авторите – юбиляри.  
 

Участници: Ученици до 11 клас от училищата в Смолян, по 5 деца в отбор.  
 
Изисквания и критерии за оценка на проектите:  

 
 Видеоматериал: Съдържанието да представя творчеството и биографията на 

автора – (Примерни записи -   http://www.librarysm.com/avtori.html); 
 Аудиозапис - кратка творба от автора, посветена на Смолян или Родопите;   
 Времетраене на видео и аудио материалите – до 7 минути;  
 Творчество, креативност и оригиналност при изпълнение на проектите;   
 Пълнота и коректност при представянето на творчеството и биографията на 

автора; 
 Цитиране на използваните източници 

 
Срок за предаване  – до 7 юни 2017 г. в отдел „Краезнание” на библиотеката. 
Проектите ще бъдат оценявани от компетентно жури.  
  
Библиотеката предоставя помощна литература и техника за подготовката на 
проектите. За участниците са осигурени награди. Записите ще бъдат качени на 
сайта на библиотеката – в Електронна библиотека „Творците на Родопа”.  
 
Място на провеждане на събитието: Регионална библиотека, 14 юни 2017 г., 
15 часа 
 
За контакти: тел. 0301/62524, отдел „Краезнание“ 
 
Моля, да заявите своето участие до 12 май 2017 г. 
 

http://www.librarysm.com/avtori.html


Писатели и журналисти, отбелязани в  

„Местния краеведски календар за 2017 г.“  

на Регионална библиотека, 

включени в изготвяне на проекти за състезанието: 

 

 

 

 

85 г. от рождението на ГАНЧО КЕРЕЧЕВ, режисьор, поет, гл.  

редактор на списание “Проглед” – Смолян, роден в с. Караджалово,  

Пловдивско (1932-2013) 

 

 

75 г. от рождението на ГЕОРГИ ГРИВНЕВ, поет и журналист, 

 член на СБП, роден в Ксанти, Беломорска Тракия (1942) 

 

 

70 г. от рождението на ЕЛЕНА ХАЙТОВА, публицист и писател,  

член на СБП, родена в с. Куклен, обл. Пловдивска (1947) 

 

 

65 г. от рождението на СВЕТОЗАР КАЗАНДЖИЕВ, писател, член  

на СБП и председател на Дружеството на писателите в Смолян,  

роден в с. Гълъбово, Смолянско (1952) 

 


