СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПРИЯТЕЛИ
НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ”
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на сдружението през 2009 г.

През изминалата 2009 г. Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив”
отбеляза третата година от своето учредяване. Понастоящем неговите
редовни членове наброяват 84 души, като 8 от тях са подали заявление за
членство през 2009 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 събраните чрез членски внос и дарения средства в касата на
Клуба към днешна дата има в наличност общо 1235 лв.
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.
Възможности за разширяване и обогатяване дейността на Клуба
създаде реализирането на Проект "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В
СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА: КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО
РАЗВИТИЕ", финансиран от Обединението за гражданско общество в
Централна и Източна Европа (CEE Trust). По наш образец и ползвайки
нашия устав бяха създадени клубове „Приятели на музея” в градовете
Русе, Стара Загора и Смолян, а през месец септември 2009 г. се учреди и
Национална асоциация на приятелите на музеите в България.
Чрез дейностите по проекта бяха осъществени срещи между
приятелите от различните клубове. Една от основните цели бе да се
провокира у всеки дарителския дух за попълване колекциите на музеите.
Реализираха се и различни изложби на тема „Домът”, както срещи и
семинари с образователна цел. При нас през месец март бе проведен
публичен семинар на тема: „Музеят – място за културен диалог. Два
етнографски музея” с лектор проф. Георг Краев от Нов български
университет – София.
Представените изложби в различни градове на страната с участието
на приятели от всички клубове, се превърнаха в място за обмен на идеи и
контакти между съмишленици. Тези срещи бяха особено полезни за
развитие дейността на клубовете.

В рамките на проекта нашият клуб на приятелите се сдоби и със
собствена УЕБ страница. Всеки един от нас може да види новините,
свързани с Клуба, на адрес: http://www.priyateli-rem-plovdiv.com.
Плод на доброто сътрудничество със Задругата на майсторите бе
проведената в края на юни и началото на юли в музея „Седмицата на
занаятите”, където всеки майстор демонстрира тънкостите и уменията на
занаята си. Най-ценното от тези майсторски срещи са създадените нови
контакти както между самите занаятчии, така и с потребителите на техния
майсторлък. Защото имаме лошите примери за изчезване на занаят и
традиция при загубване на тази двустранна връзка.
През изминалата година музеят бе домакин и на авторската изложба
„Платното на живота и наниза на дните” на майсторите Стоян Маринов и
Елена Драмова. Събитието се посреща с интерес от туристите, които могат
да си закупят току-що изработен пред тях сувенир или дори такъв, в който
те са втъкали част и от своите умения.
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 нашите приятели от БНТ –
Пловдив заснеха и представиха документалния филм „Гражданинът
Спиридон”, отразяващ събитието.
Традиционната изложба, открита в музея за Св. Спиридон, бе в памет
на ножаря Димитър Димитров и грънчаря Георги Генчев.
И през 2009 г. продължи ползотворното сътрудничество с нашите
приятели от Общински детски комплекс – Пловдив и техните възпитаници,
които гостуваха в музея с две изложби – едната, посветена на
първомартенската обредност, а другата – за Коледа.
Интересна и запомняща се бе и тазгодишната традиционна годишна
среща на приятелите на РЕМ – Пловдив на 4 декември 2009 г. („Св.
Варвара”), посветена на таланта на приятелите.
И накрая, искам да си пожелаем повече инициативи от приятелите,
които ние от УС с радост ще подкрепим. Нека духът на приятелството и
взаимопомощта постоянно присъства в нашия Клуб.

