
ВАЗОВИ ПРАЗНИЦИ, 2017 ГОДИНА  

167 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ 

 

ПРОГРАМА 

 

-3 юли 2017- 

 

18,00 часа, Експозиционна зала на КМ „Иван Вазов” 

Моноспектакъл „Любовта не може просто да отмине” с участието на на носителя на 

наградата „Икар” за златен глас на България- Симеон Владов. Представяне на автора на 

постановката – младия български романист и драматург Радослав Гизгинджиев. 

 

-4 юли 2017- 

 

17,30 часа, Радино училище 

Откриване постоянна фотоизложба „Сопот в миналото” – разкази и спомени за 

миналото на възрожденския ни град. 

Премира на книгата „Спомени” на Съба Вазова-съвместно издание на КМ „Иван 

Вазов” и издателство „Скорпио”. 

 

-5 юли 2017- 

 

17,30 часа, Театрален салон на Радино училище 

Представяне на филма „От Вазов за Вазов – по пътя на спомена”, реализиран ученици 

от СУ „Иван Вазов”. 

 

-6 юли 2017- 

 

18,00 часа, Експозиционна зала на КМ „Иван Вазов” 

„С Вазов в сърцето” – музикално-поетичен спектакъл с участието на творци от 

литературен клуб към музея, творци от Стремската долина и дружество на 

Пловдивските писатели 

 

-7 юли 2017- 

 

9,30 ч., прощад „Иван Вазов” 

Традиционно детско утро, подготвено от „Център за работа с деца”, с участието на деца 

от детските градини на Сопот 

 

18,00 часа, Експозиционна зала на КМ „Иван Вазов” 

Среща с професор Димитър Михайлов и неговата книга „Иван Вазов. История, поетика, 

диалози”. 

Представя – проф. Иван Стайков 

 



-8 юли 2017- 

 

11,00 часа, КМ „Иван Вазов”, Експозиционна зала 

Научна конференция „Вазовият род и приносът му в историята на съвременна 

България”. Официално откриване – от Министъра на образованието и науката. 

Модератор – Катя Зографова с участието на доц. Д-р Григорий Вазов, Иван Гранитски, 

акад. Георги Марков, акад Константин Косев,акад. Иван Радев, проф. Димитър 

Михайлов и други изследователи на Вазов и неговия род. 

 

18,30 часа, източен парк 

Панахида за загиналите сопотненци през лятото на 1877 г. Отбелязване 140 години от 

сопотското въстание. Откриване на възпоменателна плоча. 

 

-9 юли 2017- 

 

10.00ч. , църква „Св.Св.Петър и Павел” 

Тържествена литургия по повод 167-та годишнина от рождението на 

Иван Вазов 

 

11.00ч., Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ” 

Откриване на изложба от творби на занаятчии от Сопот и региона. Демонстрации на 

занаяти. 

Сопотска седянка „На бяло сладко” с участието на Гуна Иванова. 

 

17.30 ч ., къща музей „Иван Вазов”, Експозиционна зала 

Среща с носителя на Национална литературна награда „Иван Вазов” 

Среща с носителя на „Детска Вазова награда”. 

 

18.30 ч ., къща музей „Иван Вазов”, Експозиционна зала 

Церемония по награждаването на лауреатите на Националния ученически 

конкурс”Вазовата България”. 

 

19,30 ч., къща музей „Иван Вазов” 

Посещение на официалните гости в родната къща музей на Иван Вазов. 

Откриване на Мемориален комплекс „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ” 

Традиционно засаждане на борче от носителя на Националната литературна награда 

„Иван Вазов” 

 

20,00 ч. , площад „Иван Вазов” 

Тържествено честване на 167–та годишнина от рождението на Патриарха на 

българската литература – Иван Вазов. 

- Официално връчване на „Детска Вазова награда”; 

- Официално връчване на националната 

литературна награда „Иван Вазов” и слово на носителя; 

- приветствие от кмета на Община Сопот 

Ритуал по поднасяне на венци и цветя. 



20.30 ч. –площад „Иван Вазов” 

Концерт-спектакъл „И мойте песне все ще се четат” с участието на: 

- квартет „Българи”, 

- народната певица Гуна Иванова, 

- оперният бас Николай Петров, 

- трио „"Musica bellа" / цигулка, виолончело и пиано/, 

- танцов ансамбъл „Розова долина”, 

- Панайот Панайотов, 

- Васил Петров, 

Водещ:Янко Лозанов 

 


