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ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

От 20 февруари до 3 април се проведе обучение по английски език с преподавател Виолета Бонева като част от обучението на работещите в къща-музей „Пейо К. Яворов” по специалността
„Екскурзоводско обслужване”. Служителите на музея усвоиха знания по английски за първо ниво
и научиха специфични екскурзоводски термини. В заключителните занятия съставиха и преводоха на английски език беседа за живота и творчеството на Яворов.
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ОБУЧЕНИЕ ПО „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

На 15 април започна обучението на музейните специалисти по дисциплината „Екскурзоводско
обслужване”. Управителят на Центъра за професионално обучение „Алфа М” Христо Стефанов
разясни на обучаемите, че навлизат в същността на обучението си като екскурзоводи и им представи преподавателката по „Технология на екскурзоводското обслужване” Йорданка Маринова.
В рамките на курса те се запознаха с технологията на екскурзоводското обслужване, основните
понятия в туристическата дейност, туристическите ресурси, съдържанието на екскурзоводската
дейност, организацията на туристическо пътуване и функциите на екскурзоводските услуги, методиката на екскурзоводската работа и етапите за подготовката на екскурзии, подбора на екскурзоводските обекти, отчетността на екскурзовода и съставянето на маршрут за екскурзията.
Като част от обучението с практическа насоченост бе организирана еднодневна екскурзия до
град Одрин. Служителите на музея практически се запознаха с особеностите на екскурзоводското обслужване, като всеки от участниците имаше поставена конкретна задача, свързана с
реализацията на екскурзията. Служителите на музея посетиха българската църква „Св. Св. Константин и Елена”, одринската борса, Музея на здравето, джамията Салимие. Интерес предизвика
посещението на комплекса на Баязид ІІ и Музея на здравето - огромен комплекс, който включва
джамия, медицинско училище, психиатрична болница от 15 век, в която са лекували болните с
музика, ромон на вода и аромати. Участниците в екскурзията имаха възможност да си закупят от
прочутите турски баклави и локуми, както и типичните одрински сувенири.
Обучението на музейните работници ще приключи с държавен изпит в края на месец юли.
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ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ЧИРПАН – ГРАДЪТ НА ЯВОРОВ И МОЯТ РОДЕН ГРАД”
За 6-ти пореден път най-малките жители на Чирпан се включиха в организирания от Община
Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов” и Фондация „Яворов” конкурс за детска рисунка „Чирпан
– градът на Яворов и моят роден град”. Право на участие в конкурса имаха деца от предучилищната възраст (до 7 години), като всеки от тях можеше да избира материалите и техниката на
изпълнение.
Тази година 35 деца представиха своето виждане за родния си град в 38 рисунки. Жури в състав:
Владимир Кондарев - уредник в ГХГ „Георги Данчов – Зографа” и членове: Нина Маринова - преподавател по изобразително изкуство в ОУ „Васил Левски”- гр. Чирпан и Тодор Иванов- главен
уредник на къща-музей „Пейо К. Яворов”разгледа творбите и отличи най-добрите.

На 28 май в ХГ „Никола Манев” бяха наградени участниците в конкурса. Своите впечатления от
предоставените рисунки сподели Нина Маринова - член на журито. Тя изказа задоволството на
членовете на журито от високото качество на представените творби и връчи наградите на отличените. С поощрителни награди си тръгнаха седемгодишните Мария Марчева и Ганчо Баремов
от Подготвителната група при СОУ „П. К. Яворов”. На трето място бе класирана 5-годишната
Александра Нейкова от ЦДГ „Калина Малина”. Второто място бе за 6-годишните Деница Танева и
Стефани Иванова от ЦДГ „Слънце”. Първото място си поделиха 4-ма участници - Ивайло Камбуров – 6 г. от ОДЗ „ Здравец”, Лилия Стоева - 6 г. – ЦДГ „Слънце” и колективно работилите Иван
Ташев и Витали Пламенов от ОДЗ „Здравец”, също на 6 години.
Всички участници в конкурса си тръгнаха с пастелни боички.
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ
НА ЯВОРОВА ПОЕЗИЯ, 2013
На 06.06.2013 г. Чирпан отново събра почитателите на Яворовата поезия. В годината, в която отбелязваме 135-годишнината от рождението на гениалния български поет, се проведе 21-то издание на Конкурса за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците”, възникнал през
1992 година като общински, а от 4 години - със статут на национален. Негови организатори са
Община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов”. За пръв път мястото на провеждане не е родният
дом на поета, а залата на община Чирпан. Причината за това са строително-ремонтните дейности
по проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 - реставрация на родната къща
на поета, строително-монтажни дейности на експозиционната зала и административната сграда,
в двора на музея се изгражда камерна сцена на открито.

Вече повече от 20 години през месец юни в Чирпан звучат стиховете на Яворов. Това не е случайно. Още в най-ранните си детски години Пейо Тотев Крачолов се увлича от театралното изкуство. В прогимназиална възраст той наизустява със завидна лекота стихотворенията на Христо
Ботев, Любен Каравелов и Петко Славейков и ги декламира с чувство. Създава детска театрална
трупа, в която освен актьор е драматург, режисьор и сценограф. През 1895 г. 17-годишния чирпански телеграфист заминава за София, за да се яви на организирания от Министерството на
просвещението конкурс за стипендианти по драматическо изкуство. За съжаление телеграфиста
от Чирпан не успява да се яви на изпита, но неговата любов към театралното изкуство години покъсно ще му отвори вратите на Народния театър като драматург и артистичен директор, а плод
на работата му в театъра са двете драми „В полите на Витоша” и „Когато гръм удари”.

Още с излизането на първата му стихосбирка през 1901 г. стихотворенията на двайсет и три годишния тогава поет са се преписвали в тетрадки и албуми, рецитирали се по утра и вечеринки.
Такава е съдбата и на другите негови стихосбирки: „Безсъници” и „Подир сенките на облаците”.
Неговите творби се радват на нестихващ интерес през годините. Имено любовта към Яворовото
творчество събра в Чирпан рецитатори, учители и гости от Елена, Пловдив, Сливен и Стара Загора на поредното издание на Националния рецитаторски конкурс ”Подир сенките на облаците”.
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С поетичната композиция „Благовещение” ученици от СОУ „Иван Момчилов” - гр. Елена, градът
на Яворовата „безсмъртна” любима Мина поздравиха Чирпан, градът на Яворов и всички участници и гости на конкурса.
Тази година в конкурса се включиха 49 индивидуални участници, а груповите изпълнения бяха
три.
Жури в състав: председател – Антоанета Добрева (Нети) - обичаната актриса и певица и членове: Добрин Векилов (Дони) - певец, композитор, автор на текстове на песни, актьор и Теофана
Митрова - от отдел „Култура” при Община Чирпан оцени изпълнителите и присъди следните
награди:
В І-ва възрастова група с поощрения си тръгнаха Атанас Генчев от ОУ „Васил Левски” - Чирпан
за стихотворението „Овчарска песен” и Александра Ганчева от НУ „Св. Климент Охридски” - Чирпан за стихотворението „Ще бъдеш в бяло”, на трето място бе класирана Ивайла Вълчева от НУ
„Климент Охридски” - Чирпан за стихотворението „Родина”, на второ - Елмира Танева от СОУ „П.
К. Яворов” - Чирпан за стихотворението „Пролет”, на първо - Ива Стойчева от ОУ „Васил Левски”
- Чирпан за стихотворението „Песен”.
Във ІІ-ра възрастова група победител е Васил Жеков от СОУ „П. К. Яворов” - Чирпан със стихотворението „Овчарска песен”, на второ място е Антония Атанасова от ОУ „Васил Левски” - Чирпан
за стихотворението „На един песимист”, на трето - Здравко Иванов от СОУ „П. К. Яворов” - Чирпан за стихотворението „Арменци”, а поощрителна награда получи Стефани Стефанова от СОУ
„П. К. Яворов” - Чирпан за стихотворението „Песен на песента ми”.
В ІІІ-та възрастова група бяха присъдени две първи места – за Нейко Монев от ПГСС – Чирпан
с поемата „Нощ” и Анелия Кроснева – СОУ „П. К. Яворов” - Чирпан със стихотворението „Песен
на песента ми”, на второ място е Сони Бохосян от ГХП „Св. св. Кирил и Методий” - Пловдив със
стихотворението „На един песимист”, а поощрителната награда отиде при Велин Жеков от СОУ
„П. К. Яворов” - Чирпан със стихотворението „Маска”.
Наградата за групово изпълнение бе присъдена на Милена Йорданова и Николай Генов от ПГСС
– Чирпан за поетичната композиция „Песента ми – блудница несретна”.
Наградите бяха връчени от заместник-кмета на Община Чирпан - Анита Кондарева.
Вълнуващата среща с Яворовата поезия завърши с поклонение и обща снимка на журито и участниците в конкурса пред паметника на поета в градския парк.
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Две хубави очи

Стон

Две хубави очи. Душата на дете

Душата ми е стон. Душата ми е зов.

в две хубави очи; - музика - лъчи

Защото аз съм птица устрелена:

Не искат и не обещават те...

на смърт е моята душа ранена,

Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли!

на смърт ранена от любов...
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Кажете ми що значат среща и разлъка?

Страсти и неволи
И ето аз ви думам: има ад и мъка ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
Душата ми се моли,

и в мъката любов!

Миражите са близо, - пътя е далек.
Учудено засмяна жизнерадост
на неведение и алчна младост,
на знойна плът и призрак лек...

дете,
душата ми се моли...
Не искат и не обещават те! Две хубави очи. Музика, лъчи
в две хубави очи. Душата на дете...

Миражите са близо, - пътя е далек:
защото тя стои в сияние пред мене,
стои, ала не чуе, кой зове и стене, тя - плът и призрак лек!

ЯВОРОВИ ДНИ В ПОМОРИЕ, 18 – 21 ЮЛИ 2013
През 2013 г. се отбелязват 55 години Яворови дни в Поморие.

ПРОГРАМА:
18 юли
17:30 ч. - Заупокойна молитва за Пейо Яворов
Място на провеждане – Храм „Св. Рождество Богородично“
18.30 ч. – Юбилейна изложба „Инспирации“
Място на провеждане – фоайето на НЧ „Просвета 1888”
20.00 ч. – Откриване на Яворови дни - 2013
Място на провеждане – паметника на Яворов
21.00 ч. - „Последен час – Яворов“ , Авторски моноспектакъл Димитър Мартинов
/ по документирани думи на Яворов /
Място на провеждане – НЧ „Просвета 1888

19 юли
17.00 ч. – Академична дискусия:
„Недопрочетената и недоизиграна драма на Яворов“; „Когато гръм удари, как ехото
заглъхва“; „100 години по-късно“ . С участието на проф. Виолета Дечева, доц. Елка
Трайкова, проф. Михаил Неделчев, проф. Цветан Ракьовски и доц. Димитър Михайлов
Място на провеждане – салона на НЧ „Просвета 1888”
21.00 ч. – Оперен концерт
Солист – Биляна Данаилова
Място на провеждане – открита сцена пред НЧ „Просвета 1888“
23.00 ч. – „Поезия под звездите“
Среднощно четене на стихове
Участват Кристина Стоянова и Златина Димитрова
Място на провеждане: Яворови скали

20 юли
10.00 ч. – Национален рецитал-конкурс – I кръг
Място на провеждане: открита сцена пред НЧ „Просвета 1888”
19.00 ч. – Национален рецитал-конкурс – заключителен етап
С участието на Детски балетен театър „Капка“
Връчване на наградите от националния конкурс за поезия
„От заник слънце озарени,
алеят морски ширини…“
Място на провеждане : открита сцена пред НЧ „Просвета 1888”

21 юли
18.30 ч. - Премиера на фототипното библиофилско издание
„Панахида за поета Яворов“ от Гео Милев
– Студия „Култът Яворов“ от Катя Зографова, представена
от проф. Михаил Неделчев
Място на провеждане – салона на НЧ „Просвета 1888”
21.00 ч. – „Яворов – европейският поет на България“
Мулти арт спектакъл по проект „Палитра от изкуства“
реж. Георги Къркеланов
Мятсто на провеждане: салона на НЧ „Просвета 1888”
Организатори: Община Поморие и НЧ „Просвета 1888”
Този документ е създаден в рамките на проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Чирпан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Контакти:
Къща-музей “Пейо Яворов” Чирпан
гр.Чирпан 6200, ул.”Крачолови” 26
тел. 0416/94019
e-mail: javorovch@abv.bg
Работно време:
понеделник - петък: 08:00 до 17:00 часа
събота и неделя: 09:00 до 16:00 часа

