
 

 
 
 

 

 

 

 
 

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 160 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

 

 

1850-2010 
 

 

 от 25 юни 2010г. до 07 юли 2010г. 

Кино комплекс „Александър Вазов” 

          Филмов маратон 

 

 01 юли 2010г. /четвъртък/ 

10:30 ч. НЧ „Иван Вазов” – I ет. 

          Националния конкурс за детска рисунка „Син съм на земя прекрасна” 

 

 02 юли 2010г. /петък/ 

11 ч. НЧ „Иван Вазов” 

VI традиционен фестивал на старата градска песен „С мечти и блянове 

крилати…” – I част 

18 ч. НЧ „Иван Вазов” 

Юбилеен концерт на Мъжка вокална група при НЧ „Иван Вазов” 

 

 03 юли  2010г. /събота/ 

          10 ч. НЧ „Иван Вазов” 

VI традиционен фестивал на старата градска песен „С мечти и блянове 

крилати…” – II част 

17 ч. Радино училище - театрален салон 

Награждаване на участниците в литературния конкурс „Състояние на полет” 

 

 05 юли 2010г. /понеделник/ 

10,30  ч.  Радино училище 

Пленер „Аз рисувам Вазовия Сопот” 



 06 юли 2010г. /вторник/ 
10 ч. НЧ „Иван Вазов” – II ет. 

Фото изложба от национален конкурс „Съвременните чичовци” 
 

17 ч.  Радино училище 

Викторина „ Вазовото семейство” и възстановка на български традиции и 

облекло от Възраждането до нашето съвремие 
 

18ч. Къща музей „Иван Вазов” 

     75 години от откриването на Къща музей „Иван Вазов” 

 

 07 юли 2010г. /сряда/ 

11 ч. Занаятчийски еснаф 

     Изложба на занаятите 07.07-09.07.2010г. 
 

17 ч. Къща музей „Иван Вазов” 

Поетична вечер „Българийо, аз всичко тебе дадох…” 

 

 08 юли 2010г. /четвъртък/ 

          10 ч. Къща музей „Иван Вазов” 

Детско утро с участието на деца от детските градини. 
 

14 ч. Радино училище – театрален салон 

Тематична конференция на тема: „Жените в живота на Вазов” 
 

20.00 ч. площад „Иван Вазов” 

Концерт на ВИС „Епизод” 

 

 09 юли 2010Г. /петък/ 
    10 ч. църква „Св. Св. Ап. Петър и Павел” 

    Тържествена литургия 
 

    11 ч. Радино училище 

   „Представлението” драматизация по романа „Под игото” 
 

   11 ч. Радино училище 

     Награждаване на участници в Националните конкурси за детска рисунка 

„Син     съм на земя прекрасна” и за авторска творба „Българин да се 

наричам…” 
 

   14 ч. Библиотека при НЧ „Иван Вазов” 

Традиционна среща разговор с носителя на Вазовата литературна награда за   

2010г. 
 

  15.30 ч. Ритуална зала 

  Среща разговор с всички носители на Вазова награда или техни 

родственици 
 

  17 ч. Къща музей „Иван Вазов” 



Посещение на къщата-музей и засаждане на иглолистно дръвче от носителя 

на   Вазовата награда за 2010г. 
 

  18 ч. площад „Иван Вазов” 

Официална церемония по случай 160 годишнината от рождението на Иван   

Вазов и слово на Веселин Личев – Кмет на Община Сопот 

Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Иван Вазов. 
 

   18.45  ч. НЧ „Иван Вазов” 

   Връчване на Националната литературна награда „Иван Вазов” за 2010г. 
 

   19.00 ч. НЧ „Иван Вазов” 

   „Възгледите на един учител за народното творчество” /авторски моно      

спектакъл на Камен Донев/ 

 

   21.00 ч. площад „Иван Вазов” 

Среща /дефиле и концерт/ на фолклорни състави от читалища, носещи името  

на Иван Вазов. 
 

площад „Иван Вазов” 

Празнични илюминации. 


