МЛАДЕЖКА ЕКСПЕДИЦИЯ „НИЕ ПОМНИМ…“

По повод отбелязването на 100 години от Първата световна война и участието на
България в нея, експерт от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смоляни
ученици от клуб „Млад краевед“ при ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян, проведоха младежка
експедиция под наслов „Ние помним…“.
Целите на инициативата бяха надграждане на знанията на учениците за Първата
световна война и по-специално за Добричката епопея през 1916 г., представяне
значимостта на събитията в националната ни история, както и възпитаване на младите
хора в дух на патриотизъм и активна гражданска позиция. Тя е продължение на
дългосрочна образователна програма за войната, отново с участници от клуб „Млад
краевед“, реализирана през 2014 г. На вниманието им тогава бяха предоставени
документи, вещи и снимков материал, съхранявани в музея.Под ръководството на
музейните специалисти те изследваха паметници и паметни места, свързани с войната и
като краен резултат на програмата изработиха мултимедиен продукт.
Експедицията тази година включваше посещение на Регионален исторически музей –
Добрич и Мемориалния комплекс „Военно гробище музей – монументални
паметници“. Участниците посетиха обектите на музея в гр. Добрич, където се запознаха
с ценни реликви от фондовете.

Обстойна и много полезна информация за Добричката епопея те получиха при
посещението на „Военното гробище – музей“ край гр. Добрич. Чрез емоционалния си и
силно въздействащ разказ, г-н Радослав Симеонов (главен експерт в отдел „Военни
паметници”
към
Министерство на отбраната) представи събитията около
освобождаването на Южна Добруджа,разказа за действията на Трета българска армия и
командири като генерал Тодор Кантарджиев, генерал Стефан Тошев, генерал Иван
Колев и др., допринесли със своите решения за победния ход при военните действия
през септември 1916 г.

Участниците разгледаха най-голямото
голямото гробище от войната,
войната в което почиват
почиватнад 3000
бойци от различни вероизповедания и националности.
националности Посетиха и паметници
паметници,
издигнати от признателното население в Добрич и селата,
селата посветени на войната
войната.

Приятна изненада поднесе народният
народния представител Даниела Димитрова от гр
гр. Добрич
Добрич,
която посети Военното гробище
бище специално,
специално за да поздрави представителитена Смолян
и да им пожелае успех в реализирането на експедицията.
е

Крайният резултат от инициативата ще е фотодокументалната изложба „Ние
помним…“. Тя ще бъде експонирана в залите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и ЕГ
помним
„Иван Вазов“ – Смолян.

