ПРОГРАМА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЗА МАЙСКИТЕ
МУЗЕЙНИ ПРАЗНИЦИ ПО ПОВОД 18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
МУЗЕИТЕ
Разнообразни са инициативите от програмата на Регионален исторически музей „Стою
Шишков” – Смолян за майските музейни празници по повод 18 май – Международен
ден на музеите.
На 16 май от 16.00 часа ще бъде представена книгата на Николай Щърбов, Снежина
Рижикова „Стою Н. Шишков (1865-1937). Житейски път и творческа биография. Част
II. В Пловдив и китна Тракия“.
В 17.00 часа ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча на Стою Шишков пред
входа на музея.
На 17 май в 11.00 часа

ще бъде открита фотоизложбата „Села: памет и живо

наследство във фотообектива“. Представени са 12 села от Родопите в 38 фотографии на
Владимир Медов, Антон Кацаров, Емануела Макакова, Виктор Кузманов, Миля
Димитрова, Георги Георгиев-Гецата, Красимира Георгиева, Даниела Табакова, Елена
Манджукова и Илия Годев. Изложбата е част от програмата на Пловдив 2019 –
Европейска столица на културата и се реализира в рамките на проект „Карай, снимай,
покажи: села и живо наследство във фотообектива“, изпълняван от НЧ „Проф. д-р
Асен Златаров 1927“ – с. Смилян в партньорство с Община Смолян, Регионален
исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян и Регионален етнографски музейПловдив.
В 11.30 часа традиционно ще се връчат и почетните грамоти на дарителите на музея.
Общият брой на дарителите за периода от месец май 2018 година до май 2019 е
дванадесет. По голямата част от даренията са от Смолянска област, но има и от други
области. За принос в обогатяване на музейните фондове на РИМ „Стою Шишков“ –
Смолян получават дарителски грамоти: д-р Стефан Герджиков, д-р Ирена Тодорова,
Гавраил и Мария Сивкови, Димитър Радичев, Екатерина Шишкова, Емилия
Алдумирова, Галина Ганова, Захарина Куцева , Сийка Букова, Дора Згурова и
Йорданка Цветкова. РИМ „Стою Шишков“ – Смолян

ще връчи и почетен знак

„Дарител на 2019 година“. Той се присъжда на г-жа Славка Радичева, във връзка с
постъпило от нея дарение на ценна историческа колекция от над 20 броя, съдържаща

автентични предмети, документи и оригинални снимки на Петър Радичев - участник в
Първата световна война и 437 авторски фотографии, негативи, стъклени плаки и
документи на фотографа Димитър Петров Радичев. Имената на всички дарители ще
бъдат публикувани на сайта на музея. На всички дарители отново голям поклон и
отново да приканим, всички които искат за поколенията да се съхранят историческите
свидетелства да споделят и дарят, и с това да обогатяват фондовете на РИМ „Стою
Шишков“ - Смолян.
ЕВРОПЕЙСКА „НОЩ В МУЗЕЯ” 2019
На 18 май 2019 г. за 12-ти пореден път Регионален исторически музей „Стою
Шишков” – Смолян ще се включи в европейската инициатива „Нощ в музея”.
Гражданите и гостите на града ще могат да се насладят на разнообразната музейна
програма под надслов ФОЛКЛОРНИ ЗВЕЗДИ В НОЩТА НА МУЗЕИТЕ –
СМОЛЯН 2019.
Тя започва в 18.00 ч. и ще продължи до 24.00 ч. с широко отворени врати за безплатни
посещения до постоянна експозиция и временните изложби: „За честта и славата на
България“, „Села: памет и живо наследство във фотообектива“ и „Горски приказки
разказват Родопите“.
От 18.00 часа ще се насладите на изпълнението на женски гайдарски състав към „101
каба гайди“ към НЧ „Христо Ботев - 1871“ – Смолян. От 19.00 до 20.00 часа
изпълнителя на автентични родопски песни Хамид Имамски, представен от Диди
Кушлева – акордеонист, дъщеря на легендарната родопска народна певица Радка
Кушлева ще представи своя концерт-спектакъл. Със специалното участие на „Клуб
хоро“ към НЧ „Орфееви гори - 1870“ – Смолян и Ирина Кехайова – сладкодумка и
зевзек, носител на награда за най-млад участник „Благолаж“ - Габрово, 2001 г. От 20.30
до 23.00 часа всички желаещи ще имат възможност да си направят снимка за спомен в
музея със сценичен костюм от тракийската епоха. От 20.30 часа до 23.00 часа ще бъдат
прожектирани филмите „Да докоснеш планината“, „Момчил“ и „Приятели на музея“.

Със съдействието на Office1Superstore and Faber-Castell, осигуряващи занимателни
игри и други изненади за посетителите.
РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, отдел „Връзки с обществеността“

