
СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПРИЯТЕЛИ 

НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ” 

  

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за дейността на сдружението през 2011 г. 

 

 

Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив” вече навърши 5 години от 

създаването си.  

Понастоящем неговите редовни членове наброяват 102 души, като 11 

от тях са подали заявление за членство през 2011 г. В Клуба членуват 

приятели на музея от Пловдив, Асеновград, Раковски, Смолян, Пазарджик, 

Казанлък, Перник, София, Добрич, както и от Холандия, Англия и САЩ. 

Само двама от тях са нередовни в плащането на членския си внос за 

повече 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 вноски и системно неучастие в 

дейността на сдружението. 

Към днешна дата в касата на Клуба има в наличност общо 431.17 лв.  

 

С дарените средства от Иван Ангелов на Традиционната среща на 

приятелите музеят закупи уникален пешкир на преселници от с. Чушмели 

(Бесарабия), с който бе допълнена колекцията във фонд „Тъкани и 

облекло” на РЕМ – Пловдив.  

РЕМ – Пловдив получи като дарения вещи и снимки от Стоян 

Маринов и 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. 

 

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.  

С много ентусиазъм, съвместно с приятелите на музея, с 

традиционно ритуално зарязване на лозата в двора на музея и откриване на 

изложба „In vino veritas! От древността, та до днес…” бе отбелязан 

празникът на „Св. Трифон Зарезан”. 

През м. март, както всяка година Клуб „Здраве” към Общински 

детски комплекс – Пловдив, с ръководител Дорка Четрафилова (приятел на 

музея) подредиха изложба, посветена на първомартенската обредност. 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. Своя юбилейна изложба 

подреди майстора-медникар Благой Попов. Създадоха се нови контакти 

между самите майстори, постигнати бяха обмен на идеи за нови срещи и 

участия.  

През м. юли 2011 г. бе реализирана и поредната от тематичните 

авторски изложби на майсторите Стоян Маринов и Елена Драмова под 

надслов „Съмни-мръкни”. Посочените събития се посрещат с интерес от 

туристите и гостите на музея като определено имат принос за 

превръщането му в музей, изпълнен с живот. 

През м. септември музеят отвори вратите си за изложба карикатури 

„Най-доброто от Цочо Пеев” на друг наш приятел – майстор на 

карикатурата. А през м. октомври се проведе поредното Шесто 

международно биенале „Майстори на карикатурата” под надслов „По 

дрехите посрещат, а изпращат по...” 

Истински празник за приятелите на музея – майсторите от ЗМНХЗ и 

за служителите му е превърналата се в традиция съвместна инициатива по 

отбелязването на деня на майсторите – Св. Спиридон (12 декември).  

Коледните празници бяха отбелязани с изложба, подготвена от 

възпитаниците на клуб „Здраве” към ОДК – Пловдив. 

Традиционната среща на приятелите през м. декември накара много 

от нас отново да разлистят стария домашен албум и да обърнат поглед 

назад към корените си, за да си припомнят свои родови истории. 

Своеобразната виртуална изложба от стари фотографии е достойна за 

подготвянето на бъдеща фотоизложба. Организирани 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. 


