19 октомври 2010 г. – откриване на музейна изложба „Смолян –
минало и настояще”
Изложбата „Смолян – минало и настояще”е част от музейните инициативи,
посветени на Празника на Община Смолян и юбилейната 50-годишнина от сливането
на Смолян, Райково и Устово в единен град.
Идеята е да се покаже промяната в облика на трите селища в исторически план,
тяхната специфика и израстване след административните промени, настъпили със
създаването на Смолянски окръг през 1959 г. и раждането на единния град Смолян до
наши дни.
Фотодокументалната част на изложбата, обособена в 15 табла, представя трите
селища Устово, Райково и Смолян, такива каквито са били в началото на ХХ в. Следва
преглед на административно териториалната уредба на днешната Смолянска област
след Освобождението на Родопите през 1912 г. и мястото в нея на трите селища,
обединени през 1960 г. в единен град Смолян. Снимки от втората половина на ХХ в.
илюстрират мащабното строителство на Смолян, неговото израстване и развитие в
следващите години и превръщането му не само в административен и стопански, но и в
главен просветен и културен център в центъра на Родопите.
Във витрини са експонирани оригинални снимки и предмети, представящи
кметовете на Смолян от 1960 г. до днес; развитието на международните връзки и транс
граничното сътрудничество на града. В специални витрини са показани символите и
отличията на Община Смолян и нейните почетни граждани.
Подходящ естетически завършек на музейния показ са картини на бележития
смолянски художник Петър Стайков, пряко подчинени на темата, дарени от художника
за фонда на РИМ-Смолян.
Най-сърдечно благодарим на наследниците на кметовете на Смолян Никола
Василев и Костадин Буков в лицето на сем. Сийка и Красимир Букови и сем. Снежана и
Кирил Василеви.
Благодарим лично на кметовете на
Смолян Васил Луизов, Костадин Чаталбашев,
дарил на музея оригинални снимки, инж. Данчо
Киряков, на почетния гражданин на Смолян
доц. д-р Асен Маргаритов, на Общинска
администрация – Смолян, предоставили за
изложбата оригинални снимки, документи и
предмети.

Задължени сме на наследниците на свещ.
Константин Канев – почетен гражданин на
Смолян, и на кмета Димитър Михайлов, за
дарените през годините за фонда на музея лични
вещи, отличия и снимки, показани в настоящата
изложба.
Изложбата може да бъде разгледана от
жители и гости на града до м. март 2011 г.

