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Млади краеведи от Смолян честваха първата си годишнина

На 10 февруари в залата на Териториален архив - Смолян млади краеведи честваха
първата си годишнина.

Клуб „Млад Краевед” към ГПЧЕ „Иван Вазов”- гр. Смолян бе учреден на 09 февруари
2010 г. Петнадесет ентусиазирани млади хора от X до XII клас си поставиха за цел да
изучават, събират, съхраняват и разпространяват знания за историческото и
културното наследство на родния край. Дейността си осъществяват съвместно с
Регионална библиотека „Н. Вранчев”, Регионален исторически музей и Териториален
архив-гр. Смолян.

По случай една година от учредяването, младите краеведи презентираха своята
изследователска дейност пред учители, журналисти, музейни и архивни специалисти.

Членовете на клуба с гордост отбелязаха участието си в изложбата „Стария Смолян”,
посветена на 50 години от обединението на гр. Смолян. Учениците издираха 63 стари
снимки от частни колекции на фотографи, о т стари албуми както и от Териториалния
архив в гр. Смолян за периода 1900-1960 год. Изложбата бе открита на 17 юни в
Регионална библиотека „Н. Вранчев” след което през месец септември гостува в
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училището.

Признание за труда на младите хора бе предложението на кмета на гр. Смолян г-жа
Дора Янкова , изложбата да стане постоянна експозиция в сградата на общината.

Клубът участва в разработването на проект „С поглед от миналото към настоящето” по
програма „Живо наследство” свързан с възстановка на обичай „Посрещане и изпращане
на гурбетчии”. На 19 септември 2010 г. в местността „Корста” в кв. Райково бе проведен
ден на гурбетчията, където се осъществи възстановката с помощта на местни хора.

Учениците споделиха и своите бъдещи планове. През тази година им предстои
интересна изследователска дейност свързана с втората част на изложбата „Стария
Смолян” за периода след 1960 год. до наши дни. Основна задача на работата на
младите краеведи ще бъде издирване на родовите корени и изработване на родословни
дървета на всеки един от тях.

На 18 май, Денят на музеите, в Исторически музей- гр. Смолян ще открием изложба с
издирените материали от родоизледователската дейност. За да споделят с какво ги е
променила благородната дейност и мисия на родоизследователите, младите хора
решиха да отбележат рождения си ден дискутирайки на тема „От къде идвам, накъде
отивам”. Учениците и техните гости дискутираха по въпроси като: дали съвременното
семейство трябва да съхранява родовата памет, кои са ценностите на рода и как се
предават и променят във времето; с какво изследванията на рода ще ни помогнат да се
справим с предизвикателствата на съвременния живот; с какво родовата памет ще ни
помогне да се приобщим към Европа; ще се запази ли българската идентичност? (Мари
я Куклева-Консулова - ръководител на клуба
)
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