Смолянският музей се включи в Европейските дни
на наследството за петнадесета поредна година
Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ съвместно с Община Смолян
и клуб „Приятели на РИМ „Стою Шишков” откри Европейските дни на
наследството на 23 септември за 15-та поредна година с мултимедийни
презентации от музейни специалисти и партньори на културната институция.
Уредничката Донка Симеонова направи обзор на музейните прояви досега за
целия период от първото включване на Смолян в европейското движение, което
от 1999 година се осъществява под постоянното мото „Европа, общо
наследство“. Към съвместната инициатива на Съвета на Европа и Европейската
комисия
се
присъединяват
50
държави, подписали
Европейската
културна конвенция.
Проявите,
организирани
през
месец
септември,
популяризират
местните занаяти и
традиции, архитектура
и изкуство с цел да се
насърчи
взаимното
опознаване
на
различни
културни
ценности
сред
европейските
граждани. Смолянският музей ежегодно привлича партньори и приятели за
отбелязването на Европейските дни на наследството с различни инициативи. В
рамките на Европейската година на гражданите – 2013 клуб „Приятели на РИМ
„Стою Шишков“ реализира проект „Българските културни ценности, споделени
с европейските граждани“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в
партньорство с Европейския информационен център „Европа Директно“ при
Сдружението с нестопанска цел „Нови хоризонти“ – Смолян и
Професионалната гимназия за приложни изкуства /ПГПИ/. Проектните
дейности включваха образователен модул „Моята активна гражданска позиция“
и издаването на рекламно образователно тефтерче в изпълнение на една от
основните цели на движението – повишаване на интереса и осведомеността на

широката публика към културното наследство. Бе споделен опит и се
дискутираха проблемите за правата на гражданите в страните от Европейския
съюз с акцент върху културното, религиозно и езиково многообразие с
участието на представители от музейната институция, неправителствени
организации и възпитаници на
образователни заведения.
На участниците в откриването
на Европейските дни на
наследството в Регионалния
исторически музей „Стою
Шишков“ в Смолян
бяха
раздадени
рекламни
образователни
тефтерчета,
които
информират
за
инициативата на Европейската
комисия 2013 година да бъде
обявена за „Европейска година на гражданите“. Авторката на графичния дизайн
на тефтерчето, деветокласничката от Професионалната гимназия за приложни
изкуства Гергана Паскалева, е подбрала тракийските златни съкровища,
накитите,
художествените
произведения,
архитектурните
резервати,
традиционното народно облекло и фолклорните песни и танци като българските
културни ценности, които трябва да бъдат споделени с европейските граждани.
Според Гергана точно тези ценности най-добре представят уникалността на
България пред другите европейски народи, затова тя ги е от кроила в
графичното изображение.
Благодарност за успешното партньорство в много съвместни инициативи с
Регионалния исторически музей, чрез което младите хора се възпитават в
естествената атмосфера на ненатрапчиво родолюбие, изрази преподавателката
от ПГПИ - Смолян Захарина
Куцева. В своята презентация тя
разказа
как
европейските
проекти
предоставят
нови
възможности за обучение чрез
международни
контакти,
докосване до чужди култури и
по-задълбочено усвояване на
традиционни български техники
в приложните изкуства. За
предимствата
да
бъдем

граждани на Европейския съюз говори представителката на „Европа директно“
при СНЦ „Нови хоризонти“ – Смолян Стоянка Люнчева. „Моята активна
гражданска позиция през погледа на възпитаниците на Дневен център за деца и
възрастни с увреждания „Звънче“ бе темата на презентацията на Радина
Гайдарова, директор на социалното заведение.

В дните 27, 28 и 29 септември от 9 до 18 часа в залите на РИМ „Стою Шишков”
– Смолян бе осигурен безплатен достъп от индивидуални и организирани
посетители. Те можеха да разгледат постоянната експозиция „Културноисторическото богатство на Родопите от древността до наши дни” и временните
изложби „Археологически проучвания в басейна на река Горна Арда“, „Иманье
без довършуванье“ - устни и музикални традиции на овчарските общности в
Европа и фотоизложба „Цветни моменти“, посветена на природното богатство
на Родопите.
На снимките:
1/Възпитаниците от Дневния център „Звънче“ получиха от рекламните
образователни тефтерчета „Българските културни ценности, споделени с
европейските граждани“
2/Гергана Паскалева, ученичка в ПГПИ – Смолян
3/Откриване на Европейските дни на наследството в РИМ „Стою
Шишков“ - Смолян

