
Л Е Т О П И С 
 

  на Библиотека “Христо Смирненски” – Плевен 

    ( По-важни дати от развитието на библиотеката ) 

 
 

1 юли 1954 г. Основана Окръжна библиотека в Плевен. 

25 декември 1954 г.  Открита Окръжна библиотека.                                          

1955 г.                       Начало на краеведската дейност на библиотеката. 

1 октомври 1958 г. Библиотеката наименувана “Христо Смирненски”. 

1959 г. Открит свободен достъп до книжните фондове – за пръв път в 

страната. 

 Начало на диференцирано обслужване на читателите – за пръв път в 

страната.                                

 Открит Кабинет за техническа литература и библиографска 

информация – за пръв път в страната.   

                  

1960 г. Участие в Преглед на библиотеките за 1959 г.  

Заема първо място в провинцията и второ място в страната за 

всестранната си дейност (Заповед № І.1230 на М-во на просветата  

и културата). 

 Открит Център за техническа информация при Окръжна 

Библиотека и ОР на НТС. Създаден съвет от специалисти към 

Центъра – за пръв път в страната.                                               

 Разкрит специализиран отдел за масовата дейност на Окръжна 

библиотека. 

 Начало на индивидуална, групова и масова информационна 

дейност.                                                                                                  

 Разкрити летни читални – за пръв път в страната. 

1961 г. Открит Музикален отдел – по-късно “Изкуство”. 

 Начало на литературна лектория. 

 Обявен ежегоден преглед “Образцов читател”. 



1962 г. Открито студио “Музика” . 

1964 г. Библиотеката преместена в нова сграда (Крило на Центъра за 

работа с деца).       

                                             

м. ноември 1965 г. Национално съвещание по краезнание, проведено в 

Плевен с окръжните библиотеки. 

 

9 ноември 1965 г. Създадено краеведско обединение с окръжните 

библиотеки в Плевен, В. Търново, Габрово и Ловеч. 

Централна е Плевенската библиотека. 

 

м. ноември 1965 г.  

 

Създадено методично обединение със същите  

библиотеки.      

                                                                         

1967 г.   Открита Читалня по точни и приложни науки. 

1 януари 1968 г.                   Отпуснат пълен депозит за Окръжна библиотека. 

м. март 1968 г.  

 

Открит Филиал – Заемна с хуманитарен профил и  

Отдел “Изкуство” (в първата сграда на библиотеката).      
  

1968 г.   Разкрит клуб “Млади приятели на изкуството” . 

1971 г.  

 

Участие в национален преглед. Библиотеката е наградена 

с вимпел, грамота и парична сума - ІІІ награда от Комитета 

за изкуство и култура. 

 

1-2 декември 1971 г.  Национално съвещание по комплектуване на 

библиотеките, проведено в Плевен.            

                                                       

2-3 декември 1971 г.  Национално съвещание за работата на библиотеките с Клубовете за 

ТНТМ, проведено в Плевен.        

                        

1 октомври 1973 г.  

 

„Книгозаемане” и отдел „Комплектуване и обработка” в нова 

сграда (в съседство с централната). 

 

23 декември 1973 г.  

 

Честване 20-години от създаването  на Окръжна                         

Библиотека – Плевен.                               



1974 г.  

 

Открита Кинолектория, съвместно с други културни институти в 

Плевен. 

 

1975 г.  

 

Начало на нови форми за групова информация – Ден на 

специалиста и Ден на информацията – за пръв път в страната. 

 

м.май 1976 г. 

                          

Открити Филиал и Детски отдел (в сградата на Студентски дом на 

културата). 

 

1976 г. Участие в Преглед на окръжните и читалищни библиотеки. 

Наградени отделите „Библиографски” (СБИО) и „Изкуство” 

( Заповед № V.101/18.VІ.1976 на КИК).              

         

1979 г. Открита Дирекция „Библиотеки” на базата на Методичния    

отдел на библиотеката.  

 

20 декември 1979 г.  Честване 25-годишнина на Окръжна библиотека Плевен.                               

1980 г.   

 

Започнат строеж на сграда за библиотеката 

( проект от 1971 г.) - направена първа копка. 

 

20 април 1982 г.    

 

Разрешение за строеж на сградата на библиотеката 

№388/20.04.1982 г. 

 

1988 г. 

                   

Окръжна библиотека с ново наименование – 

Универсална научна библиотека “Христо Смирненски”. 

 

1989 г.  

 

Начало на нов вид информация – фактографска, базирана на 

Фактографска картотека – за пръв път в страната. 

 

7 май 1993 г.  Открита Читалня за чуждо езиково обучение.                        

15 септември 1993 г. Открита читалня за текущи периодични издания.               

8 ноември 1993 г.                         

 

Открит Детско-юношески отдел. 

м. ноември 1995 г.  

 

Звеното за чужди езици преместено в сградата на 

Студентски дом в самостоятелно помещение. 

 



м. декември 1995 г.  Обособен самостоятелен Отдел за чужди езици. 

1-2 ноември 1995 г.  

 

Честване 30-год. от създаване на краеведско обединение „Мизия”. 

Централна е Библиотеката в Плевен. 

 

м. май 1998 г.   

 

Въведена автоматизация на библиотечните процеси 

в библиотеката – обработка на книги. 

 

м. юли 1999 г.   Автоматизирана аналитична обработка на статии в  

Отдел Краезнание. 

 

м. юли 1999 г.   Автоматизирана обработка на периодични издания. 

 Създадена автоматизирана локална мрежа в библиотеката.                                                                        

29 септ.- 1 окт. 1999 г.   

 

Шести национален семинар по проблемите на  

автоматизация на библиотечните процеси и информационното 

обслужване, съвместно с фирма РС-ТМ. 

 

1999 г.   

 

Въведена автоматизирана Фактографска информационна система 

за фирмите в Плевен и региона 

 Участие на библиотеката в проект „Пушкинска библиотека”  

за закупуване на руско езична литература.         

             

м. юли 2000 г.  

 

С Постановление №153 от 28 юли 2000 г. на МС 

Библиотека „Христо Смирненски” е определена на 

методично подчинение на Регионална библиотека –  

гр. Русе.   

 

1-2 ноември 2000 г.  

 

Национална конференция по краезнание по повод 

35-год. от създаване на краеведско обединение 

„Мизия”. 

 

м. януари 2001 г.  

 

Библиотеката лишена от депозитен екземпляр по 

силата на Закона за задължителното депозиране на 

печатни други произведения в сила от 1 ян. 2001 г. 

 

м. април  2001г.  

 

Усвоено ново книгохранилище на библиотеката – І 

етаж на Центъра за работа с деца. 



м. юли 2001 г.  С Решение на МС на РБългария от 11 юли 2001 г. –  

деактувана собствеността на новата сграда на 

библиотеката от държавна в общинска. Започнато 

препроектиране и строеж. 

 

м. януари 2002 г.                                   Библиотеката се включва в ИНТЕРНЕТ. 

м. септември  2002 г.  Отдел „Изкуство” преместен в сградата на 

Центъра за работа с деца – І етаж.  

 

м. декември  2002 г.                                                             Отдел „Изкуство” отворен за читатели. 

м. януари  2003 г. На Библиотека „Христо Смирненски” – Плевен са  

делегирани държавни отговорности от МС 

 

м. ноември  2003 г.  

           

Строителство на новата сграда – довършени 

фасадата, остъкляването, покрива, оформен парадния вход на 

библиотеката.                

                                                         

25-26 ноем. 2004 г. 50 години Библиотека „Хр. Смирненски” - Плевен. 

19 март 2005 г.                   Сформиран театрален кръжок в библиотеката. 

15 май 2005 г. Открита новата сграда на библиотеката – І етаж.           

 

20-31 декември 2005г. За пръв път проведени Дни на отворени врати в 

РБ „Христо Смирненски”.    

 

м. април 2006 г. Участие на библиотеката в националната кампания 

„Четяща България”.       

                                                    

1 юли 2006 г. Възстановен статут на регионална библиотека.                

/ Постановление №80 от 1 юли 2006 г. на МС / 

 

м. юни 2007 г.  

 

Започната дигитализация на грамофонни плочи в 

отдел „Изкуство” на библиотеката. 

 

м. август 2007 г.  

 

Завършена техническата експлоатация на новата сграда  

на библиотеката – отоплителна инсталация, 

климатизация и вентилация. 



м. август 2007 г.;  

м. юли 2008 г.  

Участие на РБ „Христо Смирненски” в проект на Министерство на 

културата по програма„Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност” – на два етапа. 

 

м. януари 2008 г. Подменена компютърната техника в библиотеката. 

13 февруари 2008 г.  Открит Американски кът в библиотеката. 

м. април 2008 г.   Участие на библиотеката в националната кампания                          

„Четяща България” .                  

                                                                                    

м. август 2008 г.  

 

Доброволци в библиотеката – инициатива на Детския 

отдел на РБ „Христо Смирненски”.   

 

20 ноември 2008 г.              Участие на библиотеката в националната кампания  

„Голямото четене” и Пътуващата библиотека.      

            

16-23декември 2008 г.  

 

Преместване на подръчно книгохранилище на  Книгозаемане в 

новата сграда на библиотеката (намиращо се в сградата на 

Студентски дом на културата – Плевен).           

                            

2008 г.   

 

Участие на библиотеката в проект „Глобални библиотеки”  

на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. РБ „Хр. Смирненски” 

координатор на проекта за Плевенска област. 

 Участие на библиотеката в програма „Помощ за българските 

библиотеки” на Министерство на културата.         

              

20-30 януари 2009 г.   

 

Преместване на фондовете на Детски отдел и Отдел за чужди езици 

в новата сграда на  библиотеката.           

                   

м. април 2009 г. 

      

 

Участие на библиотеката в програма „Българските 

библиотеки– съвременни центрове за четене и 

информираност”.   

 

28 април 2009 г.  

 

Протокол за установяване годността за ползване на 

строеж: „Универсална библиотека” ІІІ етап – ІІ, ІІІ, ІV и V етаж и 3 бр. 

асансьори, находящ се в урегулиран 

поземлен имот І, кв. 350 по плана на гр. Плевен, ул. Димитър 

Константинов №2 ( Образец 16 ). 



 

 

19 май 2009 г.  

                        

 

 

Среща на колектива на библиотеката с министър Стефан Данаилов, 

министър на културата в правителството на 

Сергей Станишев. 

 

8 юни 2009 г.  Библиотеката затворена за пренасяне на фондовете й  

в новата сграда. 

 

м. юли-август 2009 г.  Получено обзавеждане на новата сграда.  

Обзаведени залите за обслужване на читатели и други помещения 

на библиотеката. 

 

м. ноември 2009 г.  Новата сграда на библиотеката номинирана за участие в конкурса 

„Сграда на годината” в раздела:  

Сгради със специално предназначение. 

 

13 януари 2010 г.   

 

На 13 януари 2010 г. приключено преместването на 

фондовете на библиотеката в новата сграда.  

 

м. юни 2009 г.  

м. февруари 2010 г. 

Пренесени и подредени фондовете на РБ „Христо Смирненски” в 

новата сграда. 

 

14 януари 2010 г.  

 

Заработва италианска машина за почистване на книги 

единствена в Източна Европа. 

 

1 март 2010 г.  

 

Библиотеката отворена за читатели в новата сграда. 

м. март 2010 г.  

 

Получени 25 компютърни конфигурации по програма 

„Глобални библиотеки”. 

 

15 май 2010 г.  

 

РБ „Хр. Смирненски” официално открита от министър- 

председателя на Р България г-н Бойко Борисов и кмета  

на гр. Плевен г-н Найден Зеленогорски. 

 

27 май 2010 г.  

 

Открита Кинолектория в библиотеката. 

4 юни 2010 г.   РБ „Хр. Смирненски” номинирана за националната 

награда „Христо Г. Данов” в категорията „Библиотеки и 



библиотечно дело”. 

4-5 ноември 2010 г.  

 

Проведена юбилейна среща на Краеведско  

обединение „Мизия” по повод 45 години от  основаването му. 

 

м. ноември  2010 г.  

 

Получени 24 компютърни конфигурации, мултимедия с екран и 

преносим компютър, мултифункционални устройства и друга 

техника по програма  „Глобални библиотеки”. 

 

9 март 2011 г.  

 

Открит Обучителен център в библиотеката по Програма 

„Глобални библиотеки”. 

 

2 - 23 април 2011 г.   

 

 

Библиотеката се включва в инициативата на ББИА 

Маратон на четенето „Походът на книгите” с различни инициативи. 

м. април 2011 г.  

 

Закупен модул „Сканиране” от програма АБ и 

започнато изграждане на пълно текстови БД  

в библиотеката. 

 

м. май 2011 г.  

 

Започната дигитализация на местен печат, издаван до  

1944 г.: книги и периодични издания. 

 

11 май 2011 г.  

 

Извършен водосвет за служителите и читателите на 

библиотеката от отец Милен, свещеник в храм „Св.   

Параскева” – Плевен. 

 

16-22 май 2011 г.  Национална библиотечна седмица – проведени 

различни инициативи в библиотеката. 

 

19-20 май 2011 г.  

 

Проведена пролетна работна среща на библиотеките, 

работещи с програмен продукт АБ. Организатори 

фирма PC-TM – гр. София и Регионална библиотека – 

Плевен. 

 

3 юни 2011 г.   

 

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Плевен 

удостоена с националната награда „Христо Г. Данов” за 

принос в развитието на библиотечното дело. Наградата е 

получена на специална церемония в гр. Пловдив. 

 



м. юни 2011 г.  Участие в националната инициатива за насърчаване на 

детското четене по идея на детския портал Az-deteto.bg и  

Столична библиотека. 

 

16 септември –  

3 ноември 2011 г.  

Библиотеката се включва в Националната кампания за възраждане 

на българските библиотеки. 

                         

26-27 октомври 2011 г.   Проведена годишната работна среща на Краеведско обединение 

„Мизия” в гр. Габрово. 

 

19 декември 2011 г.  Получено дарение на книги от посланика на Норвегия Н.Пр. Тове 

Скарстейн. 

 

20 дек. 2011 г.  

 

Възстановено провеждането на Вечер на дарителите на 

Библиотеката. 

 

м. февруари 2012 г.   Започнато обучение за работа с компютър на 

възрастни читатели на библиотеката по програма 

„Глобални библиотеки”. 

  

м. февруари – м. 

ноември 2012 г.  

Започнато щафетно преписване на „История славянобългарска”, по 

повод 290 г. от рождението на 

Паисий Хилендарски, завършено през м. ноември. 

 

м. април 2012 г.  Получено дарение от плевенския музикант Алеко 

Антонов – 614 CD с музика и организирани „Музикални вечери с 

колекцията на Алеко Антонов”. 

 

2-23 април 2012 г.  Маратон на четенето.   

м. май 2012 г. Национална библиотечна седмица – Ден на отворени  

врати. 

 

м. юни 2012 г.  

 

„Забавно лятно четене” – проект на Столична 

библиотека и детския портал Az-deteto в библиотеката. 

 

м. юли 2012 г.   

 

„През юли в игротеката – весел кът на книги, изкуство, 

игри и приятелство” - Детски летен университет. 



 

м. юли 2012 г.  

 

Получено дарение от посолството на САЩ – нова  

работна станция за ранна грамотност за деца до 12 г. 

м. септ. 2012 г.   

 

Издадена био-библиография за Григор Вачков. 

11 октомври 2012 г.  Проведена научна конференция на тема „Плевен и 

Плевенския край – минало, традиции, духовност” в  

партньорство с Дружество Краезнание, РИМ-  

Плевен и ВИМ-Плевен. 

 

18-19 октомври 2012 г.   

 

Проведена регионална тематична среща с 

целеви библиотеки от Плевенска област  

по програма „Глобални библиотеки” на тема 

„Обществените библиотеки и медийното пространство”. 

 

м. декември 2012 г.  Получено дарение на книги от Фонд „13 века България”. 

2-23 април 2013 г.  

 

Маратон на четенето.   

м. май 2013 г.  Участие на библиотеката в Дни на Германия в Плевен –  

подредена изложба на комикси. 

 

15 май 2013 г.   Проведена за пръв път в библиотеката европейската 

инициатива „Нощ на литературата”. Ден на отворени врати. 

 

м.май 2013 г.   Наградена г-жа Аня Михова, директор на библиотеката,  

с награда на Министерство на културата „Златен век” –  

печат на Симеон Велики. 

 

м. юли 2013  г.  „През юли в игротеката – весел кът на книги, изкуство,  

игри и приятели” - Детски летен университет.  

 

м. юли 2013 г.  

 

Получено дарение от плевенското издателство „Леге артис” – 96 

тома книги. 

 

25 септември  2013 г.  Проведен конкурс за рецитатори, посветен на  

патрона на библиотеката Христо Смирненски.  

 



20-21 ноември  2013 г.  

 

Проведена регионална среща на целеви  

библиотеки от Плевенска област по програма  

„Глобални библиотеки” на тема „Е-услугите в библиотеките – опит за 

електронно участие в управлението”. 

 

м. декември 2013 г.   Вечер на дарителите. 

м.януари  2014 г. Дарени книги от Младежката структура на партия 

ГЕРБ – Плевен на библиотеката. 

 

22 януари  2014 г.  Честване 90 години от рождението на Катя Попова. 

м. февруари 2014 г. Издадена био-библиография за поета Георги Константинов. 

 

26 март 2014 г. Проведена за пръв път инициативата „Бебоци слушат 

музика” – класическата музика и въздействието й върху 

бебетата. 

 

м.март-октомври 2014 г.  Конкурс „Четящите деца в Регионална библиотека „Христо 

Смирненски”. 

 

м. април 2014 г.  Маратон на четенето. 

23 април 2014 г . Изложба по повод 450-годишнината от рождението 

на Уилям Шекспир.  

 

м. май 2014 г.   Нощ на литературата. 

 

м. май 2014 г.  

 

Изложба на различни издания на романа „Под игото” на 

Иван Вазов. 

 

24 май 2014 г. Библиотеката наградена  от Община Плевен във връзка 

с 60-годишнината. 

 

м. юни 2014 г.   

 

Дарени книги на библиотеката от посланика на 

Казахстан в България. 

 

м. юли 2014 г. Лятна работа с деца „През юли в игротеката – весел кът 

на книги, изкуство, игри и приятелство”. 



 Проведен за пръв път в библиотеката Детски летен 

университет. 

 

м. октомври  2014 г.  

 

Конкурс за рецитатори на стихове от български поети под наслов 

„Животът ни не е поезия, но поезията е живот”. 

 

15 октомври 2014 г. Изложба „60 години в 60 библиографски издания”. 

 

3 ноември 2014 г.  Изложба „60 години в 60 снимки”. 

19 ноември  2014 г. Изложба „Туве Янсон – живот и творчество”,  

организирана съвместно с Посолството на Финландия в България. 

 

м. април  2015 г.  Изложба на книги и албуми с карикатури „Смеещият 

се човек”. 

 

м. май 2015 г. Конкурс „Млад преводач”. 

м. юни 2015 г.   Представяне на книгата на актьора Звезделин Минков 

"Малки спомени за големия Парцалев” . 

 

м. юли 2015 г.   

 

Детски летен университет. 

м. октомври 2015 г.   Конкурс за рецитатори на стихове от български поети. 

 

м. декември  2015 г.   Театрален празник по повод 180 години от рождението на Марк 

Твен. 

 

31 март 2016 г.  Представяне на книгата „Село Обнова – земя и хора” с  

автори проф. Веско Блажев и Иванка Рангелова. 

 

м. април 2016 г.   

 

Участие в националния Маратон на четенето. 

4 май 2016 г.   Честване на  75- годишнина от рождението на Гена 

Димитрова - изложба на документи от личния архив на 

доц. д-р Свобода Гюрова и от фонда на библиотеката.  

Излъчен документалния филм на Дочо Боджаков "Гена -                     

живот в образи” . 

 



13 май 2016 г.    

 

Дарение от картини за библиотеката от художника 

Греди Асса.  

 

20 май 2016 г.   Представяне на книгите на Деян Белчев "Селища и 

селищни имена в Плевенския край от аничността до 

наши дни" и на Светлозар Дамянов "Терорът в 

Плевенски окръг и в Плевенска област 1923-1935". 

 

м. юли 2016 г.  

 

Детски летен университет "Ваканция в Плевен - 2016". 

26 октомври 2016 г. Конкурс за рецитиране на стихове под наслов   

"Аз искам да ти кажа две слова…” 

 

23 ноември  2016 г.    Регионалния детски творчески конкурс „Магията на Доброто около 

нас”/ „The Magic of Good Аround Us”. 

 

14 декември  2016 г.  Представяне на био-библиографията "Калин Донков".  

м.  март 2017 г.   Изложба "100 години - 100 плаката"- синтезирани 

послания за ценността на книгите, четенето и библиотеките. 

 

м. април 2017 г.  

 

Участие в „Национален маратон на четенето”. 

м. март 2017 г.   

 

Създаване на клуб “Чети с мен в Игротеката”. 

м. март 2017 г.  Съвместна изложба с РИМ – Плевен “Светът на Иван 

Радоев”, посветена на 90 –годишнина от рождението на 

поета. 

 

м. май 2017 г.   

 

Изложба „Печатници и книги в Плевен до 1947 г.”. 

м. юли 2017 г.   

 

Детски летен университет. 

м. септември 2017 г.  Изложба на библиографии от фонда на библиотеката, по случай 165 

години от създаването на българската библиография. 

 

м. септември 2017 г.   

 

Наредба за нови цени на абонамент и услуги на 

Регионална библиотека – Плевен.  

 



8 ноември 2017 г.   Представяне на книгата “Книга за художниците” с 

автор Татяна Любенова. 

 

3 март 2018 г.    

                            

 

Изложба „Пред подвига – поклон!” по повод 

140 години от Освобождението на България от турско 

робство. 

 

м.април 2018 г.  Участие в Национален Маратон на четенето. 

м. май 2018  г.  Изложба „Книги с автограф”, представяща книги от 

фонда на библиотеката. 

 

м. май 2018 г.   Изложба „Принос към българската книга” по повод 40 години 

Дружество на писателите – Плевен. 

 

м. юли 2018 г.    Дарение от 30 луксозни книги от ПП АБВ – Плевен. 

м. септември 2018 г.   Изложба „Гениалният юноша” по повод 120 години от рождението 

на големия български поет  Христо Смирненски, патрон на 

библиотеката.        

                           

м. ноември  2018 г.   Изложба от старопечатни, редки и ценни книги под 

мотото „Духът на народните будители” посветена 

на 1 ноември – Ден на народните будители. 

 

8 ноември  2018 г.   

 

Представяне на книгата „Написано на кирилица”  

от Татяна Любенова, посветена на 40 години  

Дружество на писателите – Плевен. 

 

22 ноември  2018 г.  Семинар с библиотекари от Централните общински 

библиотеки на тема „Своден дигитален каталог на 

краеведски книги в Плевенска област, издадени до 1945 г. 

 

м. януари 2019 г.   Започната работа по Своден дигитален каталог на            

краеведски книги в Плевенска област, издадени до 1945 г. 

 

м. януари 2019 г.    

                               

Започната работа по Дигитална библиотека „Видни плевенчани”. 



м. февруари 2019 г.   Нощ на книгите за Хари Потър.   

14 февруари 2019 г.   Мултимедиен спектакъл „Любовта е магия”. 

26 февруари 2019 г.  Киновечер, посветена на 100 години от рождението 

на журналиста Петко Бочаров. 

 

27 февруари 2019 г.  

 

Представяне на книгата „Поезията като свидетел” 

на Георги Константинов. 

 

28 февруари 2019 г.   Представяне на книгата „Етюди за скалпел и 

баскетболна топка” на проф. Любомир Ковачев. 

 

м. март 2019 г.   Дарение от посолство на САЩ в България и Фондация 

„Глобални библиотеки” на роботи Финч. 

 Изложба, посветена на 280 години от рождението на 

Софроний Врачански. 

 

14 март 2019 г.  

 

Представяне на книгата „Тишината в мен” на Спаска  

Гацева. 

 

м. април 2019 г.   

 

Участие в националния Маратон на четенето. 

м. май 2019 г.   Изложба в памет на Никола В. Ракитин, по повод 85 г.  

от смъртта му. 

 Мултимедиен спектакъл по повод 9 май – Ден на  

победата над фашистка Германия. 

 

24 май 2019 г.  

 

Награда от Община Плевен, по случай 24 май и по повод 

65 години от основаването на библиотеката. 

 

м. май 2019 г.  Изложба по повод 125 г. от издаването на романа  

„Под игото” от Иван Вазов. 

 

м. юни 2019 г.  

 

Представяне на книгата „Сказание за един род” от  

Марин Троянов. 

 

13-14 юни 2019 г.   Среща на Краеведско обединение „Мизия”, с предмет на работа 

дигитализацията на библиотечни документи.     



                      

м. юли 2019 г.         Детски летен университет. 

м. октомври 2019 г.  Изложба, посветена на 120 г. от рождението на  

Михаил Попов и Панчо Владигеров под наслов 

„Приятелството ражда изкуство”. 

м. октомври 2019 г.   

 

Представяне на книгата „На дъх от лятото” от Костадин Филипов. 

23 октомври 2019 г.   Работен семинар с библиотекари от Централните  

общински библиотеки на тема „Своден дигитален 

каталог на краеведски книги в Плевенска област, 

издадени до 1945 г.” 

 

24 октомври 2019 г.   Представяне на книгата „Незабравимите” с автори 

проф. Веско Блажев и Иванка Рангелова. 

 

31 октомври 2019 г.   Представяне на книгата „За думите и отвъд тях” от 

Валентина Атанасова. 

 

м. ноември 2019 г.  Изложба по повод Деня на народните будители 

под наслов „220 години от рождението на Петър Берон и 195 

години от издаването на Рибния буквар. 

 

7 ноември 2019 г.    

                                  

Представяне на книгата „Хроники на духа” от Татяна Любенова. 

м. ноември 2019 г.  

 

Закупен автоматизиран модул „Регионална дейност”  

на програма АБ – фирма PC-TM, гр. София. 

 

 

Изложба, посветена на 90 години от рождението на 

Йордан Радичков. 

Двуезичен театрален медиен спектакъл „В модерната библиотека – 

учим и се забавляваме /At the Modern Library – Learning and Fun”. 

 

м. ноември 2019 г.  

 

Връчена грамота от Министерство на културата по  

повод 65 години от основаването на библиотеката. 

 Изложба „65 години във фотоси”, посветена на 65- 

годишнината на библиотеката. 

 Издаден библиографски указател „65 години  

Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен.    



                              

28 ноември 2019 г.  Юбилейно честване на 65-годишнината на Библиотеката. 

  

12 декември 2019 г.  Юбилейна вечер на Лалка Павлова по повод 70 г. от рождението й и 

представяне на книгата й „Асеновци и българската държавност в 

Тетралогията на Фани Попова-Мутафова”. 

 

м. декември 2019 г.  

 

Спечелен проект за книги по програма  „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” на 

Министерство на културата. 

 

                                   

6 март 2020 г. Представяне на книгата „Ден за обичане” от Здравка Шейретова. 

м. юли 2020 г.  Спечелен проект за книги по програма  „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” на 

Министерство на културата. 

 

м. юли 2020 г.  

 

Проведен конкурс за директор на библиотеката.  

Конкурсът е спечелен от г-жа Аня Михова. 

  

 


