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На 5 юли 2016 г. стартираха Вазовите празници в родния град на патриарха на
българската литература.. Във фоайето на Народно читалище „Иван
Вазов-1871”официално бе открита традиционната ученическа изложба „Син съм на
земя прекрасна”. Изложбата бе открита от Радостина Георгиева – директир на СОУ
„Иван Вазов”, представена от Анна Юнакова – учител по изобразително изкуство.
На вниманието на гостите на Сопот са изложени творби, изработени през учебната
2015/2016 година, в часовете по изобразително изкуство и домашен бит и техника в СОУ
„Иван Вазов”. Мотото на изложбата „Мечтите на децата с четка и палитра” не е
случайно, защото изкуството макар и подпомагано от учителя е индивидуално,
емоционално, нещо, което е съкровено, вдъхновено от тайнството.
Специални поздравления към децата отправиха Мариана Кацарова – председател на
Общински съвет Сопот и Диян Дойнов – кмет на Община Сопот.

На 8 юли ученици от СОУ "Иван Вазов", Сопот посетиха две от събитията, посветени на
166 годишнината от рождението на Иван Вазов. На детското утро, на градския площад,
се насладиха на музикално-поетична програма, с участие на техни съученици,
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посещаващи Общински център за работа с деца и възпитаници на детските градини. В
родната къща на поета имаха удоволствието да чуят и видят наградените творби от
конкурса "Вазовата България", който е под патронажа на вицепрезидента на
РБългария-госпожа Маргарита Попова.

На 9 юли, в деня на рождението на Иван Вазов, програмата бе наситена с вълнуващи
срещи в библиотеката на НЧ „Иван Вазов-1871”: с доц.д-р Григорий Вазов - родственик
на Иван Вазов и носител на званието "Почетен гражданин на община Сопот”
;с
носителя на Вазовата награда за 2016г. - Иван Гранитски, основател на издателство
"Захарий Стоянов", автор на поезия, критика и публицистика, носител на редица
национални награди, представен от акад. Георги Марков, журналиста Валерия Велева и
журналисти от в-к "Стандарт". В знак на почит и уважение към патрона на училището
ни, на официалната церемония на паметника на Иван Вазов в Сопот, поднесохме венец.
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