Програма на предстоящи събития за периода 1 - 7
август
петък, 29 юли 2022

1 август /понеделник/
Вълшебна библиотека. Програма „В страната на загадките“: Пътешествие в миналото – народа Туата те
Данан; Моделиране със STEM конструктор; Арт работилничка „Сръчковци”.
Арт работилничка „Сръчковци”
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Юбилейна изложба на Тодор Ковачев - живопис
18.00 ч., Изложбена зала „Байер“

2 август /вторник/
Зелени Балкани Стара Загора на гости на Детски отдел: Прилепите.
Вълшебна библиотека. Програма „Любими спътници от детството“: Памела Травърз; „Измислиципремислици“ – работа с говорещо табло/пано/кубче; Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Летни ателиета в библиотеката
10.00 - 13.00 ч., Детски отдел на РБ „Захарий Княжески“
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Празник на с. Калитиново „Илинден“
19.30 ч., читалищен парк в с. Калитиново

3 август, /сряда/
Европа Директно Стара Загора на гости на Детски отдел: Да опознаем Европа.
Вълшебна библиотека. Програма „Изследователи“: Дърво на знанието; Програма „Седем континента седем изумителни съкровищници на природата”: Европа; Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Летни занимания в Регионален исторически музей – Стара Загора
Тема „Професия археолог“
10.00 – 12.30 ч., Регионален исторически музей

Изложба 90 години от рождението на художника Иван Кирков /1932 – 2010/. Колекция от фондовете на
Художествените галерии - Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора
18.00 ч., Художествена галерия

Показ на XII Творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора“ в Куклен театър Стара Загора
19.30 ч., Куклен театър

4 август /четвъртък/
РЗИ Стара Загора на гости на Детски отдел: Препоръки за здравословно хранене.
Вълшебна библиотека. Програма „Любознателни приключения с Bee-bot и Blue-bot“; Ревю на книга; Арт
работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Летни занимания в Регионален исторически музей – Стара Загора
Тема „Професия реставратор“
10.00 – 12.30 ч., Регионален исторически музей
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5 август /петък/
Вълшебна библиотека. Програми: Нека ни е весело; Интерактивен магичен под - игри безкрай. Пожелах
да представя; Четем книгата, гледаме филма; Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Летни занимания в Регионален исторически музей – Стара Загора
Тема „Битът на българите след Освобождението“
10.00 – 12.30 ч., Регионален исторически музей

6 август /събота/
Безплатен градски тур „Поетична разходка по старозагорските улици“
9.30 ч., Начало пред Туристически информационен център

„Клоунът и неговите деца“ - куклен спектакъл за деца
Сценарий и режисура Петър Пашов и Жени Пашова
Сценография Димитър Димитров и Петя Димитрова
С участието на Георги Спасов
Кой управлява вълшебната латерна, кой води представлението, кой е режисьор и кой актьор?
…Представлението е носталгично завръщане към корените на кукленото изкуство. Използва класическа
система от кукли – „петрушки“, родени от панаирите и площадния театър, атрактивна форма,
разчитаща на контакта с публиката.
10.00 ч., Куклен театър – лятна сцена

7 август /неделя/
Безплатен градски тур „Поетична разходка по старозагорските улици“
9.30 ч., Начало пред Туристически информационен център

„Храбрият шивач“ по Братя Грим - куклен спектакъл за деца
Режисьор Румен Гарабедян, с участието на Георги Спасов
Това е историята на бедния шивач, който един ден получава от съседката си буркан мармалад. Тъкмо
да си похапне, върху мармалада кацат рояк мухи. Шивачът убива седем мухи с един удар, решава, че
това е голямо юначество и тръгва по широкия свят да си опита късмета….
10.00 ч., Куклен театър – лятна сцена
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