„Древен съм, интересен съм, намерѝ ме...“
В навечерието на новата 2019/2020
учебна година Регионален исторически
музей „Стою Шишков“ – Смолян
стартира музейната образователна игра с
цел да допълни и обогати познанията на
децата от град Смолян, а и гостуващи в
него, за традициите, бита и културата на
родопчани. Под формата на забавление
участниците
имат
възможност
да
опознаят музейните зали и да се докоснат
до автентични експонати, даващи
сведения за различните епохи и култури.
Играта е предназначена за деца от 5 до 12
години
и
според
правилата
за
провеждането ѝ – всички участват
индивидуално. Малките, които не могат
още да четат и пишат, трябва да бъдат
подпомогнати от възрастен придружител.
По регламент играта с един експонат за откриване се провежда в продължение на
един месец, през което време кутията не се отваря. Всеки следващ месец експонатът за
намиране се променя.
91 участника се включиха в играта за
периода 20 септември – 20 октомври 2019
г. Децата са на възраст от 5 до 12 години.
Преобладаващата част от тях са от Смолян
– 71, останалите (20 на брой) представят
Бургас, Казанлък,Разград, Рудозем, Русе,
Хасково, София и Шумен.
В началото на играта участниците
получиха лист с кратко описание на
избран от музейните специалисти древен
експонат,
изложен
в
постоянната
експозиция
„Културно-историческото
богатство на Родопите от древността до
наши дни“, без да се посочва неговото
име. Задачата беше да се открие този
експонат и да се напише името му на листа. Освен това участниците трябваше да
напишат своето име, възраст, местоживеене и телефон за обратна връзка. Накрая
листът с информация се пускаше в специална кутия.
За участието си в играта всяко дете получи рекламен сувенир от РИМ „Стою
Шишков“ – Смолян.
На 21 октомври кутията с отговори беше отворена от музейни специалисти, които
провериха отговорите на всички 91 участници. 85 от тях са намерили търсения

експонат и са написали правилно
неговото име. През първия месец
експонатът, който трябваше да се
намери по кратко описание, беше
бръмбарът скарабей, един от найценните експонати в музея, пренесен в
нашите земи от Египет като свещен
амулет. Само шестима от всички
участници не са успели да го открият
и
напишат
неговото
име
на
определеното за целта място. Според
регламента те не могат да участват в
тегленето на жребий за наградите.
На 22 октомври 2019 г., ученици и учители от СУ „Отец Паисий“ присъстваха на
тегленето на жребия измежду всички верни отговори за трите награди, които музеят
беше подготвил. Подбрани от учителите ученици изтеглиха имената на печалившите.
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