Европейски дни на наследството 23-29 септември 2013 година
И през настоящата 2013 година за
15-ти път в Смолян се провеждат
Европейските дни на наследството
(ЕДН). Съвместната инициатива на
Съвета на Европа и Европейския съюз се
реализира
всяка година през месец
септември и в нея се включват милиони
хора от 50 държави, ратифицирали
Европейската
културна
конвенция,
приета в Париж през 1954 година. Това
широко европейско движение от 1999
година се осъществява под постоянно
мото „Европа, общо наследство”.
Традиционно РИМ „Стою Шишков” –
Смолян, съвместно с Община Смолян и
клуб „Приятели на РИМ „Стою
Шишков” – Смолян, организират
различни
прояви,
посветени
на
Европейските дни на наследството.
По време на откриването на
Европейските дни на наследството на 23
септември 2013 година от 15.00 часа в
залите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, ще се разпространяват рекламни
образователни тефтерчета, разработени по темата „Българските културни ценности,
споделени с европейските граждани“. Проектът за графичен дизайн е разработен от
Гергана Паскалева IX клас, Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян. Ще
бъдат представени презентации от РИМ „Стою Шишков” – Смолян, Професионална
гимназия за приложни изкуства – Смолян и Дневен център за деца и възрастни с
увреждане „Звънче“ – Смолян“. Представители на Европа Директно – Смолян ще
запознаят присъстващите с Европейската година на гражданите 2013.
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
25.09.2013 г. от 14.00 до 17.00 часа в експозиционните зали на музея - ателие
„Мънистените накити – традиции и съвременност“. Прожекция на документален филм
„Как се правят мънистени накити“.
26.09.2013 г. от 14.00 до 17.00 часа в експозиционните зали на музея –
занимателна игра „В помощ на куратора“, свързана с изложбата „Иманье без

довършуванье“, посветена на устните и музикални традиции на овчарските общности в
Европа.
27.09.2013 г. от 14.00 до 17.00 часа в експозиционни зали на музея - ателие
„Овньо льо, вакъл, каматен“ – творческа работа по темата за овчарския бит и култура
при използване на различни материали.
В дните 27, 28 и 29 септември от 9.00 до 18.00 ч. вратите на РИМ „Стою
Шишков” – Смолян ще бъдат широко отворени за безплатни посещения за индивидуални и
организирани посетители на постоянната експозиция „Културно-историческото 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.

