
ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ 2015 

Скъпи млади приятели, 

Ваканцията вече започна. Ето предложенията за разнообразяване на 

вашето свободно време: 

 

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „Паисий Хилендарски”  - Самоков 

организира за своите читатели от 6 до 14 години 

„Ваканция в библиотеката” 

От 15 юни до 15 август  2015 г. 

 

Всеки ден от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 часа  

ви очакват много забавления и полезни занимания: 

 

Програма: 

Понеделник 

10-12 часа 

„Тайнството на библиотеката” 

Как да намерим сами книга във фонда на 

библиотеката; Какво представляват авторските 

таблици; Как да се ориентираме в каталозите 

 

Вторник 

10-12 часа 

„В света на музиката ”  

„Културни маршрути“ - запознаване с 

историята и природните забележителности на 

Самоковския край 

 

 

Сряда 

10-12 часа 

 

Да играем и да готвим 

 

 

Четвъртък 

10-12 часа 

„Сподели радостта от четенето” 

Четем заедно нашите любими книги 

  

Петък 

10-12 часа 

„Сръчни ръце”  

- Да си направим сами : 

- Бижута 

- Оригами 

- Книгоразделители 

 

Два пъти месечно „Млад турист”  - С книга сред природата 

 

 

Заповядайте при нас,  за да създадете нови приятелства и да 

изживеете едно прекрасно лято! 

 



Лято 2015 
Програма на МЛАДЕЖКИ ДОМ-Самоков 

детски шоу-програми „Вълшебни мигове с игрите на децата” 
 

МНОГО ИЗНЕНАДИ И НАГРАДИ ! 

 

                                 месец юли 

11-юли/събота/                                     от 14:30ч. 

25-юли/събота/                                     от 14:30ч. 

 

                                месец август  

8-август/събота/                                   от 14:30ч. 

29-август/събота/                                 от 14:30ч. 

 

                                в програмите: 

- конкурси, игри, викторини, песни, танци 

 

 
ЧИТАЛИЩЕ – ПАМЕТНИК „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1859” 

ЧИТАЛИЩНО ЛЯТО 2015 

 

1. Летен курс по приложно изкуство – без ограничение за възраст – месец 

юли и август. 

2. Школа по актьорско майсторство – от 5 до 15 години. 

3. Клас акордеон – продължава заниманията си през лятото. 

4. Клас по пиано – продължава заниманията си и през лятото. 

5. Детска вокална група – прослушвания и записвания. 

6. Ден на отворените врати – открити занимания на школите. 

7. Походи и излети сред природата за участниците в летните занимания. 

Подготовка на съставите за участие в празника на града – месец август. 

Графикът е на разположение в Читалищвто. 

 

СКЪПИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНОЦЕННО 

НОВИТЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ и 

КВ.САМОКОВО 


