Програма на събития и онлайн инициативи за периода 6 12 юли
петък, 03 юли 2020

6 юли (понеделник)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
„Лято в библиотеката“
Програма „Нашият невероятен, див и красив свят“ – създаване на тематични презентации, облаци от
думи за уникалността на нашата планета Земя; Творческо ателие за съставяне на тематични синквейни
и квилтове.
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С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
Пенка Милева Касабова
БИО-БИБЛИОГРАФИЯ
Делото на детските градини е делото на живота на Пенка Касабова – Бистра Аврамова
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
7 юли (вторник)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
„Лято в библиотеката“
Програма „Пътеводител на малкия читател“ – запознаване с родните места на чужди и български
детски автори и с техните най – популярни произведения. Създаване на презентации и ревюта на книги;
Творческо ателие за изработване на плакати за автори и книги, за създаване на тематични синквейни и
литературни квилтове.
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
Пенка Милева Касабова
БИО- БИБЛИОГРАФИЯ
Признание от новия век – доц. д-р Райна Захариева
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/

"Нощно слънце"
по Йордан Йовков
Режисьор - Юрий Дачев

page 2 / 6

21.00 ч.

Лапидариум, Регионален исторически музей – Стара Загора

8 юли (сряда)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
„Лято в библиотеката“
Програма „Сбъднати желани“ –изяви на децата по избрани от тях теми; Творческо ателие за
изработване на полезни предмети от отпадъчни материали.
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

„МАЛКАТА САМОВИЛА“
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
18.00 ч.

Куклен театър

Къща музей „Гео Милев“ представя
Пенка Милева Касабова
БИО-БИБЛИОГРАФИЯ
Признание от новия век – доц. д-р Райна Захариева, продължение
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
Камерно соаре
С участието на камерни формации
Трио „Арте +“
Трио „Реверанс“
Камерна формация „Арс Нова“
Брас квартет
21.00 ч.

сцена Античен форум „Августа Траяна“

9 юли (четвъртък)
Лято в къща музей „Гео Милев“
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„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
„Лято в библиотеката“
Програма „Ние и светът около нас – какво зная за:…“ –природата, изкуствата, професиите; Творческо
ателие.
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
Пенка Милева Касабова
БИО – БИБЛИОГРАФИЯ
Признание от новия век – доц. д-р. Райна Захариева, продължение
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
"Нощно слънце"
по Йордан Йовков
Режисьор - Юрий Дачев
21.00 ч.

Лапидариум, Регионален исторически музей – Стара Загора

10 юли (петък)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
„Лято в библиотеката“
Програма „Ревю на книгата“ и „Забавен час в КлевърБук“ – забавления без компютър; Творческо ателие
– рисуване, моделиране, изработване на 3D пана с герои от любими литературни произведения, правене
на колажи от отчислени книги, стари вестници и списания
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
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Пенка Милева Касабова
БИО - БИБЛИОГРАФИЯ – Райна Захариева
Мисли за Пенка Касабова
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
Балетна вечер на Античния форум
„Шопениана“ балет по музика на Фредерик Шопен
„Лотос“ балет по музика на Фредерик Шопен
„Следващият/Au Suivant/” балет по музика на Жак Брел
21.00 ч.
сцена Античен форум „Августа Траяна“

11 юли (събота)
„ЗАДАВИ СЕ МЕЦА“
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
10.00 ч.
Куклен театър, лятна сцена
"Нощно слънце"
по Йордан Йовков
Режисьор - Юрий Дачев
21.00 ч.

Лапидариум, Регионален исторически музей – Стара Загора

12 юли (неделя)
„КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ“
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
10.00 ч.
Куклен театър, лятна сцена
---------------------------------------------------------------------------------------------------Лятна програма 2020
„Създай. Играй. Прочети. Научи“
в Регионална библиотека „Захарий Княжески“
За малките ни читатели на възраст от 7 до 14 години
от 22 юни до 31 юли от 10:30 до 12:30 ч.
вторник – арт работилници (до 20 деца)
сряда – настолни игри (до 20 деца)
четвъртък – филми (до 40 деца)
Заниманията се провеждат във фоайето и залата на библиотеката.
С предварително записване на тел. 0884477152 или на място.
--------------------------------------------------------------------------За тийнейджъри на възраст от 12 до 18 години
от 22 юни до 31 юли от 14:30 до 16:30 ч.
понеделник и четвъртък
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работа с конструктори в клуб „Създатели“
Заниманията се провеждат в Тийн зоната.
сряда
И засвири грамофонът…
Заниманията се провеждат в отдел Изкуство.
С предварително записване на тел. 0884477152 или на място (до 10 деца).
--------------------------------------------------------------------------За деца от 6 до 12 години
от 6 юли до 31 август от 10:30 до 12:30 ч.
понеделник – разговорен руски език, музикални ателиета, настолни игри
петък – руски анимационни и игрални филми, приказки
Заниманията се провеждат в Руския център.
С предварително записване на тел. 0886997366 или на място (до 10 деца).
Заниманията ще се провеждат при спазване на задължителните противоепидемични мерки.
Участието става след подписване на Декларация за информирано съгласие
от родител за деца до 14 г. и от самите ученици над 14 г.
25 юни и 30 юли – без лятна програма (санитарни дни за библиотеката).
-------------------------------------------------------------------------Ретроспективна изложба Евгения Илиева /1895 -1981/
Западна зала, Художествена галерия – Стара Загора
Изложбата може да бъде разгледана до 31 юли
„70 години балет Стара Загора“ - изложба
Може да бъде разгледана до 1 септември в парк „Пети октомври“
Традиционната годишна изложба на школите по живопис, малка пластика и приложни изкуства при
Центърът за подкрепа за личностно развитие към Община Стара Загора.
Изложбата може да бъде разгледана в изложбена зала „Байер“ до 15 юли
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