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СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПРИЯТЕЛИ 

НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ” 

  

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за дейността на сдружението през 2013 г. 

 

 
Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив” работи активно вече 7 години.  

 

Членство – състояние 

Понастоящем списъчният състав на членовете на Клуба е 96 души, като 36 

от тях не са платили все още членския си внос до 2014 г. 

Нови членове през 2013 г. са четирима души. В Клуба членуват Приятели 

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

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

Повече от 2 години не са плащали членски внос 17 души, поради което 

съгласно Устава на Клуба те се самоизключват автоматично. Поради това 

актуализирания членски състав на Клуба е 79 човека. 

 

 

Приходи: 

За изтеклата 2013 г. от членски внос са събрани общо 515.00 лв.  

 Наличност в касата към 31.12.2013 г. –          759.73 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, 

подготовка и откриване на временни изложби в музея с участието на приятелите 

от Клуба, предстоящи събития и тържества. 

 

Както всяка година, така и през изминалата 2013 г. с подкрепата на 

приятелите бяха реализирани изложби, превърнали се в място за контакти и 

приятни срещи.  

През м. февруари 2013 г. доц. д-р Ирена Бокова презентира пред 

приятелите на Клуба спечеления проект „Културно наследство и местно 

развитие по южната граница на България” – един изследователски проект с 

приложни резултати, с участието на НБУ – София  и РЕМ – Пловдив.  

Г-жа Бокова обоснова възможностите на местните общности да използват 

културата като ресурс за развитие и да създават съвместни маршрути в сферата 

на туризма от двете страни на българо-гръцката и българо-турската граница. 

Проектът е финансиран от Фонда за научни изследвания към МОН. Акцентът бе 

поставен върху резултатите от изследванията и от приложните резултати за 

Регионален етнографски музей – Пловдив като културна институция и партньор 

по проекта. 

Във връзка с този проект и отчитане на първите резултати по него през м. 
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юни в РЕМ – Пловдив бяха поканени колеги от музеите в областта и приятели на 

музея, които участваха в кръглата маса, организирана по проекта, където бе 

представена личността на фотографа Крум Савов. Приятели и гости разказаха 

спомени за него. Вечерта пред приятелите от Клуба бе презентирана и открита 

документалната фотоизложба „По южната граница преди 100 лета – из архивите 

на фотографа Крум Савов”. 

През м. май 2013 г. на организирана среща с проф. Иван Маразов пред 

приятелите бе изнесена лекция „Златната утопия”. В презентацията си по време 

на лекцията проф. Маразов обърна внимание, че сред находките от Златна 

Тракия намираме много следи за представата за „Златната утопия” (страната на 

безсмъртието).  

Намерените в погребенията златни накити, златни вещи и златни маски, 

обозначават мъртвия аристократ като принадлежащ към златната раса, към 

златното царство на безсмъртието – една споделена научна гледна точка, която 

бе посрещната с интерес от приятелите на РЕМ – Пловдив.  

 

И през изминалата година част от изложбите, експонирани в залите на 

музея, целяха да представят таланта и майсторството на приятелите на музея: 

• Във връзка с първомартенската обредност бе подредена изложба 

мартеници кене, изработени от Виолета Чалъкова (приятел на музея). Тя дари 

своята колекция на музея и мартениците бяха заведени във фонд „Музикални 

инструменти и обреден реквизит”. (м. февруари – м. март); 

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. Една 

седмица, в която музеят се изпълва с живот. Тази година всеки от дните бе 

определен за представянето на различен занаят. 

В рамките на Седмицата на традиционните занаяти в музея работиха 

занаятчийски работилници „Майсторски приноси”, където всеки желаещ 

можеше да бъде обучен в първите стъпки на занаята под вещото ръководство на 

майстор. Особено търсени в това отношение бяха приятелките на музея 

майсторки на кене Ани Драганова и Виолета Чалъкова. Занаятчийското 

изложение беше съпроводено с много изненади, с пресъздаване на обичаи, 

обредни песни и танци – от самото начало за Еньовден до Петровден, както се 

прави на всеки голям народен празник. 

• Изложба-базар „Етно” на Елена Драмова (Пловдив) и Стоян Маринов 

(Добрич) – поредната от тематичните авторски изложби (м. юли); 

• Във връзка с отбелязване на Международния ден на музеите, с помощта 

на приятелите бе подредена изложба „Едно съкровище – една любов” – 

автентични български носии от колекцията на Катя Черпокова; 

• За седми пореден път музеят бе организатор на Международното 

биенале „Майстори на карикатурата”, в което със свои карикатури участваха 

приятели на музея – Цочо Пеев и Ириен Трендафилов (м. октомври); 

• Във връзка с Еснафския празник „Св. Спиридон”, освен традиционната 

изложба на произведенията на новоприетите майстори, бяха представени със 

свои изделия всички майстори, спечелили награди на национални и 
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международни участия през 2013 г., между които и приятелите на РЕМ – 

Пловдив Елена Драмова и Виолета Чалъкова (м. декември).  

 

Чакана и желана от всички нас е ежегодната традиционна среща на 

приятелите на Св. Варвара през м. декември. Тази година тя бе една кулинарна 

надпревара, в която всеки се постара да представи стара фамилна рецепта. Тази 

година срещата премина под мотото „Вкусът на гозбата, която прави чудеса”, 

защото по стар български обичай нито едно събитие не може без трапеза, 

особено празниците в навечерието на Коледа.  

Така всеки от приятелите се постара да приготви и представи любима 

домашна рецепта, която сбира фамилията около масата на празник или делник, 

свързана с уюта и традициите на семейството. След традиционната томбола 

веселбата продължи с песни и танци, веселие и забава.  

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. 


