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Месец 

 

Тема Вид на проявата 

Януари   

 175 г. от рождението на 

Христо Ботев – 

революционер, национален 

герой, поет и публицист 

/1848-1876/ 

Мултимедийно представяне на 

живота и делото на поета  

 "Смолян и смолянчани в 

миналото”  

Събиране на стари снимки от 

частни колекции с цел 

дигитализация и съхраняване за 

поколенията 

 

 

13 януари 

 

 

Ден на българското кино 

Изложба на библиотечни 

материали 

 

Видео прожекции на български 

филми 

 

 

25 януари 

Среща – разговор с 

писателката  Мадлен 

Алгафари и представяне на 

книгата й  

„И заживели щастливо… или 

какво става след последното 

изречение на приказките” 

 

 

Творческа вечер 

 

 

 
85 г. от рождението на 

руския бард Владимир 

Висоцки 

Поетична вечер  

 

Февруари   

14 

февруари 
Любовта в живота на 

българските писатели 
Презентация и четене на откъси 

от творби на български 

писатели 

 
 

Отбелязване 150 г. от 

гибелта на Васил Левски  

Поетичен рецитал 

 

 200 г. от рождението на 

Найден Геров – български 

писател, езиковед, фолклорист 

и общественик 

Изложба на книги и 

библиотечни материали 

 

 

Март   

 
„Баба Марта” – творческа 

работилница 

Работилница за изработване на 

мартенички, сувенири, 

Календарът на културните събития на Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 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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картички  

 

3 март 

 

 

145 г. от Освобождението на 

България  

 

„145 г. Санстефански мирен 

договор” 

 

Мултимедийна презентация и 

витрина 

 

Изложба  

8 март  

Международен ден на  

Жената 

 „Образът на жената в 

изкуството” 

 

 

 

 „Бележити родопчанки” 

 

 Награждаване 

победителите в конкурс 

„Писмо до мама” 

 

 

Изложба  

 

Гостуваща изложба  съвместно 

с Клуб на жените „Родопчанка” 

- Смолян  

 

 

 

Среща – разговор с 

писателката Виктория 

Бешлийска и представяне на 

книгите й 

 

Творческа вечер 

 

170 г. от рождението на  

Винсент ван Гог – холандски 

живописец  /1853-1980/ 

Изложба 

 

Април   

 
100 г. от рождението на   

Петър Ступел – български 

композитор  /1923-1997/ 

Изложба 

 

3 април 

Международен ден на 

детската книга и песен 

 Доброволци от клуб 

Изложба на книги   

 

Популяризиране на дейностите 
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„Приятели на Детски отдел” и 

библиотекари четат 

произведения от български и 

чуждестранни автори в 

детските градини 

на библиотеката 

 

 

 

3-5 април 

Маратон на четенето 

 130 г. от рождението на 

Елисавета Багряна – четене на 

произведения от автора в 

детски градини и училища в 

гр. Смолян 

 

 160 г. от рождението на 

Алеко Константинов - четения 

на  

произведения на автора 

 

 80 г. от рождението на 

фолклориста Никола 

Примовски  - родопски 

народни песни, събрани и 

изследвани от фолклориста  

Инициатива за популяризиране 

на четенето сред деца и 

ученици  

 

3-9 април 

Седмица на гората  

 Отчитане на конкурс за 

разказ или стихотворение  

„Разкажи ми за планината” 

Конкурс 

 

12-13 април 
„Весел Великден” – 

творческа работилница 

Работилница за изработване на 

великденска украса   

 

 

Световен ден на земята 

 „Да посадим живот“ -

образователна беседа  с гост-

лектор насочена към опазване 

на околната среда  

Образователна беседа   
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24-27 април 

 

Седмица на детската книга 

 Международен ден на 

книгата  - 23 април 

 

 Среща с детски писател  

 

 „Днес, аз съм 

библиотекар!”    

 

Популяризиране творчеството 

на детски писатели  

 

Провокиране интереса към 

четенето сред децата 

 

Образователни беседи 

Май   

 190 години от рождението на  

Йоханес Брамс – немски 

композитор  /1833-1897/ 

 

Изложба 

9-12 май Национална библиотечна 

седмица 

 Конкурс „Библиотека на 

годината” и „Библиотекар на 

годината” за област Смолян- 

съвместна инициатива на 

Регионална библиотека и 

Областна администрация- 

Смолян 

 

 11 май – Професионален 

празник на библиотекаря 

 

 

 Отчитане на конкурс за 

художествен превод от 

български на английски, 

немски, испански и руски език 

на името на Николай Вранчев 

 

 

Отчитане и връчване награди 

на победителите  

 

 

Регионална среща на 

библиотекари от област Смолян 

 

 

Отчитане на ежегоден конкурс 

на библиотеката  

 

 „Смолянски творци-

фотоочерци, фоторепортажи 

и фоторазкази”  

 

Изложба на клуб „Светлопис” 
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105 години от рождението на 

акад. Кирил Василев 

 

Изложба  

 

 

 

 

22-26 май 

24 май –  Ден на светите 

братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета 

и култура и на славянската 

книжовност 

 

 Изложба посветена на 

българската азбука и 

учениците на светите братя 

Кирил и Методий 

 

 Изложба на книги и 

материали от библиотечния 

фонд, по случай 165 г. от 

първото честване на празника 

на Светите братя Кирил и 

Методий 

 

 

 

 

Изложба 

 

 

Изложба във филиал на 

библиотеката „Стар център” 

Юни   

1 юни 
Ден на детето 

 
Инициативи в Детски отдел 

 

 

 

18 юни – празник на  

гр. Смолян 

 „Летописците на 

Смолян, Райково и Устово” 

 

 „Какво знаем за 

летописците на Смолян, 

Райково и Устово” 

 

Изложба 

 

Открит урок с ученици  

 175 г. от рождението Йожен 

Анри Пол Гоген – френски 

живописец  /1848-1903/ 

Изложба 
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 Школа по творческо писане 
с писателя Александър 

Чобанов 

Насърчаване на младежи за 

литературно творчество 

Юли   

 

 

„Лятото, децата и 

Библиотеката”  

Летни занимания по интереси 

за деца  

 Филмово лято Видеопрожекции на филми от 

фонда на отдел „Изкуство” 

Август   

 
Филмово лято 

Видеопрожекции на филми от 

фонда на отдел „Изкуство” 

 

120 години списание 

„Родопски напредък” 

Изнасяне на доклад и изложба 

на изданието съвместно с 

Читалище „Родопски 

напредък”, с. Ситово 

Септември   

 
115 г. от рождението  Марин 

Големинов – български 

композитор/1908-2000/ 

Изложба 

 

 „Оказване на първа помощ 

на пострадали при сърдечен 

арест, безсъзнание, чуждо 

тяло и силно кръвотечение”  

Здравна беседа сред 

пенсионери 

 

 „Смолянският фолклор и 

Константин Илчев”  

Фотоизложба на клуб 

„Светлопис” 

 125 г. от рождението на 

Димитър Талев – български 

писател и журналист 

Изложба на книги и 

библиотечни материали 

Октомври   

 

 
1 октомври – Международен 

ден на музиката 

Изложба на библиотечни 

материали 

 

Музикални изпълнения на 

участници в школи по изкуства 

 

 

 

 „Не сте сами” - 

 Отбелязване на  

Международния ден на 

възрастните хора 
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литературно- творческа 

програма от ученици пред 

потребители от Дом за стари 

хора – с. Фатово  

 

 95 г. от рождението на 

Рангел Вълчанов – 

български режисьор и актьор 

/1928- 2013/ 

 

Изложба 

 

 

 

20 

октомври 

21 октомври  - Празник на 

Община Смолян 

 

 „Смолян и смолянчани в 

миналото” 

 

 „111 години от 

Освобождението на Родопите” 

 

 

Изложба  на снимки, събрани 

от граждани по време на 

инициатива за събиране на 

стари фотографии  

 

Изложба  

 

 
120 г. от рождението на 

Златьо Бояджиев – български 

живописец  /1903-1976/ 

Изложба на библиотечни 

материали 

30 

октомври 

Есенен карнавал  в Детски 

отдел 

Карнавал  

Ноември   

1 ноември Ден на народните будители 

 „165 г. от рождението на  

родопския книжовник Христо 

Попконстантинов” 

 

Изложба 

Образователен урок   

3 ноември  

Ден на българския 

художник 

 

Изложба  и  

среща-разговор с художник  

 

10 ноември 

Среща – разговор с проф. 

Вили Лилков и представяне на 

книга 

 

 

Творческа  вечер 
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21 ноември Ден на християнското 

семейство 

Образователен урок и беседа  

Декември   

1 декември 

„Коледна история в кутия” 
Изложба на коледни издания и 

изненада за малките читатели 

 165 г. от рождението на 

Джакомо Пучини – 

италиански оперен 

композитор /1858-1924/ 

Изложба на библиотечни 

материали 

 

12-15 

декември  

Годишна церемония по 

награждаване на най-

активните читатели 

 Работилницата на Дядо 

Коледа  

 

Изложба „Коледна магия” 

Коледно тържество за 

читателите 

Изработване на картички, 

играчки, сувенири 

 

Изложба на книги и 

библиотечни материали 


