Прояви, посветени на 101 години от Балканската
война и Освобождението на Смолян
С представянето на
сборника „100 години
балканска война – 100
години свобода за
Родопите“ в София
стартират проявите на
Регионалния
исторически
музей
„Стою Шишков“ в
Смолян, посветени на
101-годишнина
от
Балканската война и
Освобождението
на
Смолян. Събитието се организира съвместно със Съюза на тракийските
дружества в България, Дружество „Тракия“ – София и централен клуб
„Родопи“ – София на 7 октомври от 17,30 часа в залата на съюза на
тракийските дружества в България. Научното издание включва студии и
доклади от Националната научна конференция, провела се в Смолян от 15
до 17 октомври 2012 година по повод 100-годишнината от
Освобождението на Родопите под научното ръководство на академик
Георги Марков. Сборникът предлага съвременен аналитичен поглед
върху военните факти, показва стремежа на днешните изследователи на
проблематиката да осветлят по нов начин вече разработвани теми или
такива, които
досега са били пренебрегвани поради ненаучни
съображения.
На 14 октомври от 17,30 часа в изложбената зала на Регионалния
исторически музей в Смолян ще бъде открита гостуваща документална
изложба на Регионалния етнографски музей в Пловдив „Архивите на
фотографа Крум Савов – по южната граница преди 100 лета“. Изложбата
включва 100 едроформатни фотографии на Крум Савов (1882 - 1949),
правени в южните български земи. Кадрите носят духа на първите
десетилетия на ХХ век, те са вълнуващ разказ за природата и времето, за
хората и съграденото от тях. Кадрите са подбрани от съхраняваните във

фонда на Регионалния етнографски музей в Пловдив над 1000 броя
едроформатни снимки, направени по поръчка на основоположника на
музея – големия родоповед Стою Шишков. Това огромно документално
богатство е заснето от един от пионерите на фотографията в Родопите
Крум Савов Кèлпетков. Той не е обикновен фотограф, а творец. Неговите
снимки са ценен материал както за историята на фотографското изкуство у
нас, така и за бита, душевността и културата на населението от Родопите и
Тракия. Фотографиите на Крум Савов са живописен разказ за живота на
хората през първите десетилетия на ХХ век.
Регионалният исторически музей организира и среща с Димитър
Шалапатов, автор на изследването „Българските християнски селища в
Западна /Беломорска/ Тракия”. Книгата ще бъде представена от познатия
на публиката Стоян Райчевски, историк и етнолог, изследовател и
общественик, политик, публицист и автор на книги, на 15 октомври от
17,30 часа в изложбената зала на музея. Авторът Димитър Шалапатов е
член на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в
България. Книгата му „Българските християнски селища в Западна
/Беломорска/ Тракия” се появява като резултат от продължителна
изследователска работа.
Председателят на Съюза на тракийските
дружества в България Костадин Карамитрев я характеризира като „тъжна,
увлекателна, съвременна книга за родовите корени, в която прокарват
кълнове надежда“. В нея са обобщени разкази и спомени на много знайни
и незнайни българи-тракийци, впечатленията, наблюденията и
издирванията по време на десетките пътувания из безвъзвратно
изгубеното за пет поколения тракийци Отечество. В показалеца на
изданието са записани 238 селища, предмет на краеведския интерес на
автора. Установява се точното местонахождение на над 100 селища като
фокусът е насочен към 65 от тях. Книгата е богато илюстрирана с 300
съвременни снимки. Ст.н.с.д-р Божидар Димитров я нарича „исторически
пътеводител“ за един от най-трагичните, но и най-непознати периоди от
историята на България.
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