СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПРИЯТЕЛИ
НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ”
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на сдружението през 2012 г.

Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив” работи активно вече 6 години.
Членство – състояние
Понастоящем от 92 души списъчен състав, редовните членове на Клуба са
86 души, като 37 души от тях са платили чл. си внос за 2012 г. и 13 души – и за
2013 г.
През 2012 г. заявление за членство са подали 5 души. В Клуба членуват
приятели на музея от Пловдив, Асеновград, Раковски, Смолян, Пазарджик,
Казанлък, Перник, София, Добрич, както и от Холандия, Англия и САЩ.
Нередовни в плащането на членския си внос за повече от 3 години са 6
души, поради което съгласно Устава на Клуба подлежат на санкциониране (на
основание § VІІІ-В, чл. 14), т. е. отпадане поради невнасяне на установените
годишни вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.
Финансов отчет
Приходи:
През 2011-2012 г. от членски внос са събрани общо 565.00 лв. Към
14.08.2012 г. с Протокол е приета касовата наличност от минали години от
счетоводителя Христина Велкова. Сумата възлиза на 259.68 лв. Или общата сума
е в размер на 824.68 лв.
Разходи:
По промяна на обстоятелства по
БУЛСТАТ в Агенция по вписванията
Заплащане на абонамента за домейн
и хостинг услуги за уеб-страницата 2012

42.00 лв.

90.00 лв.

Гласувана сума с Протокол № 1/ 17.05.2012
50.00 лв.
във връзка с Европейската нощ на музеите:
Откриване на изложбата „Християнски реликви”
и тържествено връчване на частица от плащеницата на Св. Спиридон
Гласувана сума с Протокол № 2/ 28.11.2012
във връзка с ежегодната среща на Приятелите
на 4 декември 2012 г. (Св. Варвара)

150.00 лв.

Или всичко разходи:
Наличност в касата към 25.12.2012 г. –

332.00 лв.
492.68 лв.

Дейност
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 на съвместната дейност между Клуба и музея.
Както всяка година, така и през изминалата 2012 г. с подкрепата на
приятелите бяха реализирани изложби, превърнали се в място за контакти и
приятни срещи. Във връзка с изложбата „Християнски реликви” (икони и
църковна утвар от фонда на музея), експонирана по повод Европейската нощ на
музеите през м. май, със съдействието и посредничеството на Теодор Пеев
(председател на Клуба на приятелите) музеят се сдоби с частица от плащаницата
на Св. Спиридон. Тя бе дарена с цел да бъде изнасяна по време на шествието на
майсторите и гостите до църковния храм на ежегодния Еснафски празник, тъй
като именно Св. Спиридон е техния светец покровител. Специално за
съхраняването на частицата и пренасянето ú, друг приятел на музея – майстор
Иван Ангелов, изработи и дари мощехранителница.
Част от изложбите, експонирани в залите на музея, представиха таланта и
майсторството на приятелите на музея. Такива бяха майсторските изложби:
• Изложба-базар „Контрасти и хармония” на Елена Драмова (Пловдив) и
Стоян Маринов (Добрич) – поредната от тематичните авторски изложби на
известния на всички екип (м. юли);
• Изложба везба: „Шевицата-цветна магия” на колектив „Росица
Чуканова” с ръководител Стойка Попова (м. октомври). Представени бяха нови
идеи на колектива и нови авторски постижения.
• Изложба „Традиция и приемственост”, посветена на кръглата
годишнина на майстор Стойна Кръстанова и нейните ученички бе подредена в
големия салон на музея във връзка с Еснафския празник „Св. Спиридон” (м.
декември).
• Изложба-конкурс за карикатура на тема „Виното и баба подмладява,
виното и дядо разиграва” бе подредена през м. ноември по повод „Дефилето на
младото вино”. Конкурсът бе спечелен отново от приятел на музея – Цочо Пеев,
който получи и голямата нагарада от организаторите.
• Изложба-базар мартеници на Клуб „Здраве” към ОДК – Пловдив, с
ръководител Дорка Четрафилова (приятел на музея) – една изложба, посветена
на първомартенската обредност. (м. февруари – м. март);
През м. септември бе показана забележителна колекция от пешкири и
тъкани на бесарабски българи. Изложбата „Дългото платно на живота” бе
представена от Татяна и Кирил Дукови от Украйна (Бесарабия), успели със
собствени средства и усилия да съберат и съхранят за поколенията тази
забележителна колекция.
В края на юни в двора на музея майстори от цялата страна демонстрираха
уменията си в занаята на поредната „Седмицата на занаятите” – един незабравим
празник на майстори, приятели на музея, туристи и гости на града, както и за
служителите на музея. Една седмица, в която музеят се изпълва с живот. В
създадените през 2012 г. „майсторилници” приятели на музея изработиха и

дариха предмети, които да бъдат ползвани при ревюта, шествия и др.
мероприятия. Осъществиха се нови контакти, нов обмен на идеи за нови срещи и
участия.
В рамките на „Пловдив чете” в РЕМ – Пловдив бе представена книгата
„Културното разнообразие на България” на доц. Ирена Бокова и доц. Валентина
Ганева-Райчева (м. юни) – и двете са дългогодишни членове на Клуба на
приятелите на РЕМ – Пловдив. През м. ноември в големия салон на музея бе
презентиран филма „Огнени реликти”. Негов автор е друг приятел на музея –
Цветан Симеонов от БНТ – канал Пловдив.
Истински празник е провежданият от години Еснафски празник съвместно
с майсторите от ЗМНХЗ.
Чакана и желана от всички нас е ежегодната традиционна среща на
приятелите на Св. Варвара през м. декември. Тази година тя се превърна в
своеобразен концерт, в който взеха участие всички ония, които притежават
дарбата да пеят и танцуват. Празникът беше открит от децата от Формация за
автентичен фолклор „Куклици” с ръководител Виолета Щерева (ОДК –
Пловдив) – отново приятели на музея. В залата звучаха родопски песни,
изпълнени от народния певец Любомир Петов. Който не можеше да пее, опита с
танци. След традиционната томбола веселбата продължи до късно с участието на
рок-група с ръководител Иван Ангелов.
Организирани и провеждани с активното участие на приятелите на музея,
тези срещи се превръщат в желан и чакан празник.
Нека си пожелаем повече инициативи от приятелите, които ние от УС с
радост ще подкрепим и ще се опитаме да осъществим.

