СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПРИЯТЕЛИ
НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ”
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на сдружението през 2008 г.
Понастоящем Клубът има 91 души членове, като 11 от тях са
новоприсъединили се чрез заявление за членство през изминалата 2008 г.
Освен от Пловдив Клубът има приятели и в София, Смолян, Пазарджик,
Казанлък, Асеновград и Раковски, както и двама холандци от гр. Амстердам и
една американка.
От събраните чрез членски внос в касата в наличност са 275 лв. (от 2007
г.) и 565 лв. (2008 г.) или за момента в касата на Клуба има в наличност общо
840 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 и възможности за взаимно сътрудничество и
помощ.
През това време дейността на Клуба на приятелите на РЕМ – Пловдив
се характеризира с все по-разнообразни инициативи, осъществени във връзка
с конкретни календарни празници.
В съвместната работа на музея със ЗМНХЗ имаме вече установени
традиции. През м. май колективът за национална шевица и везба „Росица
Чуканова” с ръководител Стойка Попова подреди юбилейна изложба-везба
„40 години колектив „Росица Чуканова”.
През м. юли в РЕМ – Пловдив бе подредена майсторска изложба
„Тъкано-синчано, синчано-тъкано” (интерпретации по експонати от фонда на
РЕМ – Пловдив), реализирана от Стоян Маринов (Добрич) и Елена Драмова
(Пловдив). С голям интерес се посреща от туристи и гости на града и музея
традиционната вече Седмица на занаятите с работилница за демонстрации на
майстори от ЗМНХЗ – Пловдив. С много ентусиазъм и удоволствие в нея се
включват нашите приятели от Задругата.
Вече пета година на 12 декември в музея се провежда Еснафски
празник, възпроизвеждащ ритуала по въвеждане в майсторско звание на
новопосветените майстори, известен от периода на Възраждането.
Тази година майсторската изложба, аранжирана за Еснафския празник
„Св. Спиридон”, бе посветена на майсторите-дарители на музея. Въпреки
дългогодишното сътрудничество, би могло да се желае още по отношение

дарителството на майсторите с цел попълване на колекциите на музея и
фондовете му с нови експонати.
Музеят се радва на плодотворна съвместна дейност и с Общински
детски комплекс – Пловдив, осъществявана посредством нашите приятели
Венцислава Еленска, Дорка Четрафилова и Виолета Щерева. През изтеклия
период с децата от клуб „Здраве” към ОДК – Пловдив с ръководител Д.
Четрафилова (наш член) бяха открити две изложби. Първата бе посветена на
първомартенската обредност. Учениците от Клуб „Здраве” подредиха в РЕМ
– Пловдив и коледна изложба с изработени от тях сурвачки, коледарски
китки, игнажденски и коледарски краваи, бъднивечерски бóговици, картички
и др.
При голям интерес и в присъствието на част от членовете на Клуба и с
негова подкрепа бе реализиран клавирен концерт на Татеос Санджакян
(пиано).
На 4 декември 2008 г. – празникът на „Св. Варвара” – УС на Клуб
„Приятели на Регионален етнографски музей – Пловдив организира за своите
членове кулинарна изложба-конкурс с домашно приготвени традиционни
ястия и напитки. Наред със закачките и забавите, бе предоставена
информация относно народната традиция при празнуване деня на Св.
Варвара, както и по темата „Храната в народната култура”.
Клубът на приятелите на РЕМ – Пловдив кандидатства и спечели
проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата:
културата като ресурс за местно развитие”, финансиран от Обединението за
гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust), към който
се включиха и новосформираните Клубове на приятелите на музеите в Русе,
Стара Загора и Смолян.
В рамките на проекта „Културата – ресурс за местно развитие” бе
разработен тематико-експозиционен план и подредена изложба „Знаци на
времето” (с експонати от фонда на РЕМ – Пловдив и такива, предоставени от
приятели на музея).
Събитията бяха своевременно отразявани в медиите чрез интервюта и
снимков материал. Постъпиха нови дарения от приятели за попълване на
музейните колекции. За новата 2009 г. бе отпечатан календар на Клуба.
Определено работата ни се развива в правилна посока, като целта е Клубът да
подпомага с каквото може дейността на музея.

