СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПРИЯТЕЛИ
НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ”
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на сдружението през 2010 г.

Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив” съществува от 4 години.
Понастоящем неговите редовни членове наброяват 93 души, като 19
от тях са подали заявление за членство през 2010 г.
Освен от Пловдив Клубът има приятели и от Асеновград, Раковски,
Смолян, Пазарджик, Казанлък, Перник, София, Добрич, както и от
Холандия, Англия и САЩ.
От тях 9 са нередовни в плащането на членския си внос от 3 години,
поради което съгласно Устава на Клуба подлежат на санкциониране на
основание § VІІІ-В, чл. 14, т.е. отпадане поради невнасяне на установените
годишни имуществени вноски от редовите членове и системно неучастие в
дейността на сдружението.
Постъпленията в касата на Клуба са от членски внос и дарения, като
към днешна дата има в наличност общо 1151.21 лв.
От събраните целево дарения на Традиционната среща на приятелите
Музеят закупи от антикварен магазин четири нови експоната: шапки от 20те – 40-те години на миналия век. С този жест приятелите на музея
допринесоха действително за попълване на колекцията във фонда на РЕМ
– Пловдив с липсващи аксесоари.
Част от приятелите дариха на музея книги и вещи – Александър
Маринов, Елена Георгиева, Стоян Маринов, Недялка Пантушева, Благой
Попов, Николай Стефанов.
През изтеклия период бяха проведени три заседания на УС и едно
общо събрание, визиращо въпросите по предстоящата годишна дейност.
Предмет на обсъждане бяха нови форми за планиране и развитие на
сътрудничеството между Клуба и музея.
Плод на добрите взаимодействия са изложбите на приятелите от
Общински детски комплекс – Пловдив и техните възпитаници. И през 2010
г. те подредиха в залите на музея изложби, посветени на първомартенската
обредност и друга – свързана с коледните обреди и обичаи.
В резултат на сътрудничеството между музей и Клуб на приятелите
бяха реализирани изложби, които се превърнаха в място за обмен на идеи и
контакти между съмишленици. В края на юни и началото на юли в двора
на музея бе проведена поредната „Седмицата на занаятите”, където

майстори – приятели на музея от цялата страна демонстрира уменията си в
занаята. Създадоха се нови контакти между самите майстори, постигнати
бяха обмен на идеи за нови срещи и участия.
Приемането на музея като неизчерпаем източник на идеи доведе до
поредица от тематични авторски изложби на майсторите Стоян Маринов и
Елена Драмова. През 2010 г. бе реализирана тази под надслов „Пътят,
реката, дъгата”. Посочените събития се посрещат с интерес от туристите и
гостите на музея като определено имат принос за превръщането му в
музей, изпълнен с живот.
Своя изложба везба представиха Колектив за национална шевица и
орнаментика „Росица Чуканова” “Българската шевица – любов, съдба и
хоби”. Неминуемо се налага един извод: че тук – в храма на традицията
майсторските изложби кореспондират с изложените експонати, в
подходяща атмосфера и интериор.
Истински празник за майсторите от Задругата и за служителите на
музея е денят на Св. Спиридон – 12 декември, когато традиционно
честваме Деня на майстора. Тази година традиционната изложба, открита в
музея за Св. Спиридон, бе посветена на „Занаятчийските еснафи и техните
светци-покровители” – една възможност на членовете на Клуба и на
ЗМНХЗ да се запознаят с някогашните норми и правила, сътворени от
еснафските сдружения в Пловдив и региона през ХІХ и началото на ХХ в.
Да се докоснат както до произведения на отдавнашни майстори, така и до
тяхната организация, управителни органи, символи (знамена, печати,
документи), правораздавателни правомощия, наказания и др., както и
празниците им чрез извадки от Кондиките на различни еснафи.
Традиционната среща на приятелите през м. декември отново бе
организирана с много любов от музейните специалисти и желание да бъдат
предизвикани позитивни емоции и преживявания у приятелите на музея.
Важно е да се чувстваме добре когато сме заедно и да си сътрудничим
пълноценно.

