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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

През настоящата 2019 година Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град 

Смолян, отбелязва шестдесет години от своето създаване.  
Преди 60 години на 18 март с решение № 22 на временния Изпълнителен комитет на 

Окръжния народен съвет – Смолян е създадена Окръжната методична библиотека на базата на 
библиотеката при читалище „Христо Ботев”. Със създаването й през 1959 година тя получава 
нов статут и поема нови задачи в новосъздадения  Смолянски окръг. Формиран е и първият 
екип: Георги Каранлъков – директор, Йонка Такова и Радка Съева – библиотекари и Благой 

Кръстев – методист. Наследява от читалищната библиотека около 6000 тома литература.  
През 1985 година библиотеката получава своя втори дом, истински храм на книгата, 

както го наричат тогава, с модерна база, отговаряща на всички изисквания за осъществяване 
на съвременно библиотечно-информационно обслужване и провеждане на различни 

образователни и културни инициативи. За построяването, оборудването откриването на 
днешния дом на библиотеката особени заслуги имат бившите директори г-н Андрей Печилков 
и покойния г-н Иван Ставракиев. 

В същата година библиотеката празнува своя 25 годишен юбилей в нова сграда, с 
голямо отличие орден „Кирил и Методий” – първа степен, получен за активна библиотечна и 

културна дейност и със свое име – библиотеката получава името на известния родоповед, 

писател и преводач, издател на библиотека „Ралица” – Николай Вранчев. 
След административните промени, настъпили след 1989 г., библиотеката се нарича 

Универсална научна библиотека, а от 2000 г. е със статут на Регионален културен институт. 
През тези 60 години библиотечният й фонд нараства до 249 000 библиотечни единици – 

книги, периодични издания, нетрадиционни носители на информация, като CD, DVD, 

грамофонни плочи, аудио и видео касети, ноти, оригинални картини и репродукции. Ежегодно 

се абонират около 110 периодични издания. Непрекъснато се търсят нови възможности за  
обновяване на фондовете, с цел повишаване ефективността  на обслужването и привличане на 
нови читатели. В периода 2005 – 2018 г. са защитени 10 проекта по програма „Българските 
библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, на стойност 83 322 лв., а 
общо реализираните проекти в периода 1997 година до 2018 година са 27. Полагат се 
системни грижи за издирване, съхраняване и осигуряване достъп до писменото културно 
наследство на среднородопския край. Библиотеката има организирана колекция от Редки и 

ценни издания. 
Неизброими са инициативите проведени в библиотеката – конференции и кръгли маси, 

срещи с творци, представяне на издателства, изложби, конкурси, беседи и уроци и др. 

Днес Регионална библиотека „Николай Вранчев“ е културен институт, разполагащ с 
всички съвременни средства за достъп до информация и книги: 



 С добре комплектуван и организиран библиотечен фонд; 

 С изградена библиотечно-информационна автоматизирана система за обработка 
на библиотечните фондове и обслужване на читатели; 

 С добре развит краеведски информационен център, който съхранява и 

документира за поколенията писаното слово на Родопа планина и в същото 
време издателски  библиографски център; 

 С многообразие на услугите и вида на тяхното предлагане. 
Библиотеката разполага с официална интернет страница, отговаряща на съвременните 

изисквания за библиотечна платформа, изцяло ориентирана към потребителите. 
Уверено можем за заявим, че Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян е 

съвременна и модерна институция, с организация на работата, ориентирана изцяло към новите 
потребности на своите читатели. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет-Смолян, да вземе 
следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Награждава Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян по повод 

честване 60 години от основаването й, с парична награда в размер на 1 000,00 лв. /хиляда 
лева/. 

2. Наградата да бъде обявена на официалното честване на кръглата годишнина на 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян 
 

Вносител: 
 

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ  / П / 

Кмет на Община Смолян 
 
 


