
 

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 организатор 

Януари Урок по родолюбие – серия „Исторически 
личности“ – Христо Ботев 

Филм, презентация и 
изложба 

Читалня + Изкуство 

 180 години от рождението на 
Пол Сезан, френски живописец, импресионист 
(1839 – 1906) 

Витрина отдел „Изкуство” 

 „100 години от създаването на Среднородопски 
театър „Изгрев” 

Изложба-виртуална отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание” 

 115 г. от рождението на Георги Караславов, 
български писател (1904 – 1980) 
165 г. от рождението на Стефан Николов 
Стамболов, български политик и държавник, 
министър-председател (1854 – 1895) 

Витрина 

 

Витрина 

Заемна за възрастни 

Заемна за възрастни 

февруари    

 Урок по родолюбие – серия „Исторически 
личности“ 
Васил Левски - „Времето е в нас и ние сме във 
времето“ 

Мултимедия, витрина Читалня 

 75 години от рождението на Ружа Маринска, 
изкуствовед , родена в гр. Смолян 

Витрина Отдел „Изкуство” 

 Урок по родолюбие. Образът на Васил Левски в 
изкуството. 

Изложба 
Презентация 

Отдел „Изкуство” 

 75 години от рождението на Дечко Узунов, 
български художник (1899 – 1986) 

Витрина отдел „Изкуство” 

 180 г. от рождението на Илия Рашков Блъсков, 
български възрожденски писател, публицист и 
педагог (1839–1913); 
210 г. от рождението на Чарлз Дарвин,  

английски естествоизпитател, основоположник на 
съвременната биология и на учението за 
еволюционното развитие на видовете (1809– 
1882); 
135 г. от рождението на Александър Беляев, 
руски писател, фантаст (1884 – 1942); 

Витрина 

 
 

 
Урок и изложба с 
у-ци 

 
Витрина 

Заемна за възрастни 

 

Заемна за възрастни 

Заемна за възрастни 

 210 от рождението на Чарлз Дарвин Презентация Детски отдел 
 120 год. от рождението на Ерих Кестнер Литературна вечер Детски отдел 

 "Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, 
губя само мене си” 

Възпоменателно 
тържество за В. Левски 

Детски отдел 

 В работилница на Баба Марта… Презентация за 
мартеницата 
Работилница за 
мартеници 

Детски отдел 

март    

18 март „60 години Регионална библиотека – 
територия на духа” 

Изложба  

 Урок по родолюбие – серия Исторически събития 
„Сан Стефанският мирен договор и неговият 

Мултимедия, витрина Читалня 
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 принос в българската история“   

 215 години от рождението на Йохан Щраус – 
баща, австрийски композитор, цигулар и диригент 
(1804 – 1849) 

Изложба Отдел „Изкуство” 

22.03.19 г. Световен ден на Земята (водата) Занимателен урок Детски отдел 

 210 г. от рождението на Николай Василиевич 
Гогол, руски писател и комедиограф (1809 – 
1852); 
90 г. от рождението на Вера Мутафчиева, 
български писател и историк, член на Българска 
академия на науките (1929 – 2009); 

Витрина 

 
 

Витрина 

Заемна за възрастни 

29 март Творческа вечер с Йорданка Белева Литературна вечер КДК 

април    

2 -5 април „Деца четат на деца” Литературно четене в 
детските градини 

Детски отдел 

 115 години от рождението на Любомир Пипков, 
български композитор и музикален педагог, 
професор (1904 . 1974) 

Изложба Отдел „Изкуство” 

18 април „Картинният свят на смолянските художници” 
– изложба из фонда на отдел „Изкуство” 

Изложба Отдел „Изкуство” 

 455 г. от рождението на Уилям Шекспир, 

английски драматург и поет (1564 – 1616); 

Изложба Заемна за възрастни 

23 април Национален маратон на четенето  Заемна за възрастни, 
Читалня и Детски 
отдел 

22- 25 април Седмица на детската книга и песен Годишна инициатива Детски отдел 

 Среща с Нели Маргаритова Творческа среща Детски отдел 

 „60 г. от отпечатването на първи брой на в. 
„Родопски устрем” 

Изложба и презентация отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание”, 

 Представяне на Димитър Мариновски и книгата 
му „Искри изпод пепелта на забравата” 

Творческа среща отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание” 

12 април Международен ден на авиацията и 
космонавтиката 

Честване във филиала на 
ДО 

Детски отдел 

май    

8 май Дарени творчески послания, съхранени за 
поколенията” – изложба из фонд 
„Краезнание” 

Изложба на книги с 
автографи от фонд 
Краезнание 

РБ – Каталожен хол 
/отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание” 

14 май Отчитане на ежегодния конкурс за превод на конкурс Читалня 
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 художествен текст, посветен на патрона на 
библиотеката Николай Вранчев - виден 
книжовник, общественик, писател и преводач 

  

29 май „Краезнанието – отговорност към миналото и 
поглед към бъдещето” 

Юбилейна конференция  

 105 години от рождението на Борис Христов, 
български оперен изпълнител (1914 – 1993) 

Витрина Отдел „Изкуство” 

юни    

 Стартира лятната програма „Лятото, децата и 
библиотеката” 

Творчески ателиета Детски отдел 

 „Почетни граждани на Смолян - юбиляри” – Асен 
Василев, Димитър Петков, Светослав 
Духовников, Димитър Шишманов, Николай 
Хайтов, по повод празника на Обединения 
Смолян 

Изложба отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание” 

 По повод 20 години от смъртта на Дамян 
Дамянов среща разговор с Надежда Захариева 

Среща - разговор Читалня 

 155 тодини от рождението на Рихард Щраус, 
немски композитор и диригент 
(1864 – 1949) 

Изложба Отдел „Изкуство” 

 220 г. от рождението на Александър Сергеевич 
Пушкин, руски поет (1799 – 1837); 
110 г. от рождението на Димитър Димов, 
български писател и драматург (1909 – 1966); 

Изложба 

 

Витрина 

Заемна за възрастни 

5 юни Представяне дарението „ В книжния свят на акд. 
Кирил Василев” 

Изложба + презентация Комплектуване и 
Краезнание 

юли    

 Мария Кюри – „Невероятната история на една 
жена“ – Серия „Световни учени“ 

Мултимедия, витрина Читалня 

 185 години от рождението на Едгар Дега, 
френски живописец, график и скулптор (1834 – 
1917) 

Витрина Отдел „Изкуство” 

 175 години от рождението на Луи дьо Финес, 
френски актьор, киносценарист и кинорежисьор 
(1914 – 1983) 

Витрина Отдел „Изкуство” 

 175 години от рождението на Иля Репин, руски 
художник (1844 – 1930) 

Изложба Отдел „Изкуство” 

 90 г. от рождението на Тончо Жечев, български 
литературен критик и историк (1929 – 2000); 
120 г. от рождението на Ърнест Милър 
Хемингуей, американски белетрист и публицист 
(1899 – 1961); 

Витрина 

 

Витрина 

Заемна за възрастни 

август    

 270 г. от рождението на Йохан Волфганг фон 
Гьоте, немски поет, мислител и  естественик 
(1749 – 1832) 

Витрина Заемна за възрастни 
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септември    

 Урок по родолюбие – „Съединението на 
България“ - серия Исторически събития 

Мултимедия, витрина Читалня 

 115 години от рождението на Стоян Венев, 
български художник и карикатурист (1904 – 1989) 

Изложба Отдел „Изкуство” 

 65 години от рождението на Митко Чочев, 
художник роден в гр. Смолян 

Витрина Отдел „Изкуство” 

 Съединението на България Мултимедия 
Изложба 

Отдел „Изкуство” 

 140 г. от рождението   на Петко Йорданов 
Тодоров, български белетрист и драматург (1879 
– 1916 

Изложба Заемна за възрастни 

 165г. от рождението на 
Оскар Уайлд 

Литературна вечер Детски отдел 

октомври    

 По повод Световния ден на възрастните хора – 
здравна лекция на тема „Дълголетие“ с гост- 
лектор 

Здравна беседа Читалня 

 „110 г. от рождението на проф. Асен Василев”, 
резбар, почетен гражданин на Смолян 

Творческа вечер отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание” 

 Историята на края през погледа на младите ”100 
г. от рождението на Николай Хайтов”, по повод 
празника на община Смолян 

Среща с ученици отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание” 

 145 години от рождението на Николай К. 
Рьорих, руски художник, писател и филосов 
(1874 – 1947) 

Изложба Отдел „Изкуство” 

 Ежегоден фотографски пленер за средношколци 
„Смолян – перлата на Родопите” 

Пленер 
Изложба 

Отдел „Изкуство” 

 185 г. от рождението на Любен Стойчев 
Каравелов, български писател публицист, 
революционер-демократ (1834 – 1879); 
155 г. от рождението на Бранислав Нушич, 
сръбски писател – хуморист и комедиограф (1864 
– 1938); 
90 г. от рождението на Йордан Радичков, 
български писател и драматург (1929 – 2004); 

Витрина Заемна за възрастни 

28-30 окт. Анимацията и децата Филмова седмица Детски отдел 

ноември    

 Гостува редакцията на списание „Осем“ Среща - разговор Читалня 

 95 години от рождението на Апостол Кисьов, 
фолклорист, основател на Ансамбъл „Родопа” и 
оркестър „100 каба гайди”, роден в с. Стойките 
(1924 – 2007) 

Витрина Отдел „Изкуство” 

 155 години от рождението на Анри де Тулуз- 
Лотрек, френски живописец (1864 – 1901) 

Витрина Отдел „Изкуство” 
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 „Ако нямаш огън в душата....”, изложба, 
посветена на видни учители,творци на 
българската наука и култура 
105 г. от рождението на Павел Вежинов, 

български писател (1914 – 1983) 

Изложба 

 
 

Витрина 

Заемна за възрастни 

 „100 г. от рождението на свещ. Атанас Аролски” Изложба-виртуална отдел „Справочно- 
библиографски и 
краезнание” 

 195 г. От излизането на „Буквар с различни 
поучения” 

Презентация, представяне 
на книгата и автора 
Витрина 

Детски отдел 

декември    

 Урок по родолюбие – „110 години от рождението 
на Никола Вапцаров“ 

Мултимедия, витрина Читалня 

 75 години от рождението на Бойка Присадова, 
родопска народна певица, родена в с. Върбово 
(1944 – 2017) 

Витрина Отдел „Изкуство” 

 110 г. от рождението на Никола Йонков 
Вапцаров, български поет (1909 – 1942) 

Витрина Заемна за възрастни 

 Коледна изложба Изложба Заемна за дома 

 Иде коледа…. Коледна работилница Детски отдел 

 Годишна церемония по награждаване на най- 
активните читатели 

Коледно тържество за 
читателите 
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