Ученици представиха мултимедийни проекти за
родопски революционери
Мултимедийни презентации за
родопски революционни дейци,
разработени от ученици от ПМГ
„Васил Левски“ в Смолян, ще
попълнят научния фонд на
Регионалния исторически музей
„Стою
Шишков“.
Осем
възпитаници на преподавателя по
история Петър Данчев участваха
в
съвместна
дългосрочна
образователна
програма,
посветена на 110-годишнината от
Илинденско-Преображенското
въстание. Единадесетокласниците представиха своите мултимедийни проекти на
кръгла маса в една от залите на музея след като проучваха материали в продължение
на два месеца по избраните от тях теми. Изследователските усилия на учениците бяха
подпомогнати от специалисти в смолянския музей и Държавен архив – Смолян.
В материал, подкрепен
с много снимки, Илия
Макрелов и Костадин
Хамънов
проследиха
житейския
и
революционен път на
Христо Караманджуков
от село Чокманово,
който развива успешна
просветителска
и
обществена дейност и
след Освобождението
на родния си край.
Оставя ценни спомени в
статии и книги за
своето време и на
страниците на издаваното от него списание „Родопа“. „Карлуковските революционери
от Шишмановия род“ е разработената тема от Даниел Семерджиев и Васил Димитров.
Двамата младежи задълбочено анализираха как се стига до масовото участие на
населението от село Славейно в революционните борби и ИлинденскоПреображенското въстание без да се случи нито един провал или предателство в
революционната организация с десетки поборници под предводителството на

войводата Пею Шишманов. Съдбата на райковеца Никола Данаилов /близък роднина
на известния актьор проф.Стефан Данаилов/ бе изследвана от Радостина Любомирова
и Мартин Пацов. Данаилов преминава не само през революционните войни за
Освобождението на Родопите като четник в дружината на Пею Шишманов и в
Македоно-одринското опълчение по време на Балканската война, но и като участник
във всички следващи войни, а от последната се връща инвалид. Завършва живота си
през 1957 година. За атрактивния образ на войводата Тодор Хвойнев от Левочево
Даяна Карамитева и Илияна Николова бяха избрали подобаващо интересно
представяне под звуците на каба-гайда, тъй като Фойню войвода освен с пушката не се
разделял и с любимата си гайда, затова бил популярен сред населението и като
гайдаджи Фойню.
Учениците
споделиха,
че
наистина е било интересно да
се задълбочат в историята на
родния край и че като
родопчани трябва да познават
бележитите личности, които са
воювали за свободата на
Родопите. „Много се гордея с
вас, справихте се блестящо.
Това е една добра школовка за
вас като бъдещи студенти,
които ги очаква разработване
на много курсови работи,
независимо в какъв ВУЗ ще
продължите.“ – обърна се към младежите Елена Стоянова, специалист в Държавен
архив Смолян. Участниците в дългосрочната образователна програма „110 ГОДИНИ
ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКО ВЪСТАНИЕ” на РИМ – Смолян получиха
сертификати за преминалото обучение, краеведски книги и сувенири на смолянския
музей, връчени им от уредничката Тинка Белегова. Като им благодари за положеното
старание тя изрази увереност, че съвместната дейност с ПМГ „Васил Левски“ ще
продължи и в бъдеще.
РИМ Смолян

