Ученическа викторина за финал на образователна програма
„Стою Шишков – живот и дело”
В рамките на програмата за отбелязване на 18 май - международен ден на музеите и
по повод 145 годишнината от рождението на бележития родоповед Стою Шишков и 75
години от създаване на музея в Смолян, музейната колегия със съдействието на
Регионалния инспекторат по образование подготви и реализира ученическа викторина
“Стою Шишков – живот и дейност”. Тя бе адресирана към възпитаниците на двете учебни
заведения в общината, чийто патрон е Стою Шишков: ОУ “Стою Шишков”- град Смолян
и ОУ “Стою Шишков”- село Търън, както и към кръжочници при Обединения детски
младежки център в града.
Викторината се проведе на 13 май 2010 г. от 15.00 часа в залите на музея.
Участниците - ученици от пети до осми клас, отговаряха индивидуално на въпроси,
подготвени от музейните експерти на базата на предоставените им предварително
материали.

Представители на ОУ “Стою Шишков” – гр. Смолян: Савина Касъмова, Христо
Райдовски, Андонел Ангелов, Яна Стоянова и Лили Пелтекова, водени от Десислава
Деянова, преподавател по история.
ОУ “Стою Шишков” – село Търън: Савина Бозова, Светлозара Ратайска, Муххамед
Безергянов, Елвис Белински и Сюзън Манова, водени от Мариана Чаушева, преподавател
по история.
ОДМЦ – град Смолян: Елена-Мария Стойкова, Габриела Ваклинова, Наделина
Узунова и Щерьо Щерев, водени от Звездалина Арсова, кръжочен ръководител.
За да подкрепят състезателите в залите на
музея бяха дошли съученици, приятели и роднини.
На викторината присъстваха още родственици на
Стою Шишков и представители на местните
медии.
Според регламента, участниците отговаряха на
въпроси в два кръга: живот и дейност на Стою
Шишков и история на музейното дело в Смолян.
Класирането се извърши въз основа на набрания
брой точки от всеки участник индивидуално.

Експертното жури в състав от двама представители на музейната колегия и главен експерт
от Държавен архив – Смолян, бе затруднено в
крайното класиране. След допълнителни въпроси и
според набрания брой точки, то присъди две първи
награди на Христо Райдовски и Андонел Ангелов
от ОУ”Стою Шишков” – град Смолян. Втора
награда не беше присъдена, а трета награда спечели
Лили Пелтекова от същото училище. За активно
участие във викторината бе награден Муххамед
Безергянов от ОУ”Стою Шишков” – село Търън.
Наградите, книги и учебни пособия, бяха осигурени
от музейната институция. Всички участници
получиха грамоти.
Организаторите на инициативата благодарят на всички участници и техните
преподаватели по история.

