ОДОБРИЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
За областен управител на област Русе
/съгл. Заподед №2-95-00-758/18.08.2015г./

ПРОТОКОЛ
От проведена на 26.08.2015г. работна среща
Днес 26.08.2015 г. (сряда) от 10:00 ч. в кабинета на заместник областния управител
на област Русе Явор Янчев се проведе работна среща.
Присъстваха:
- Г-жа Пенка Попова – началник на отдел АКРР;
- Г-жа Мануела Симеонова – експерт в РЕКИЦ „Читалища“ – Русе;
- Г-жа Деница Благоева – младши експерт в отдел АКРР.
Г-н Янчев връчи благодарствено писмо на г-жа Мануела Симеонова от името на
Областна администрация – Русе. Поводът беше успешното представяне на област Русе на
11-тия Национален събор на българското национално творчество „Копривщица 2015”, за
което бе получено благодарствено писмо и плакет за цялостно постижение от зам.министъра на културата Боил Банов.
Той използва възможността да изрази радостта си, че традициите, наследени от
предците ни са все още живи и се предават на бъдещите поколения. В динамичното ни
ежедневие много хора са намерили време да се занимават с народно творчество и това е
похвално.
Г-жа Симеонова каза, че не само по-възрастното поколение се занимава със
самодейност, а има и много млади и енергични хора, които зареждат с ентусиазма си
всички около тях.
В тази връзка г-жа Попова допълни, че е хубаво в журито на фестивала „Златната
гъдулка“ да има и представител на областно ниво. Също така сподели идеята да се направи
преглед на самодейността, като се организира конкурс на областно ниво с излъчените
победители от всяка община.
Г-н Янчев подкрепи идеята и добави, че е редно, ако се провеждат такива конкурси
на общинско ниво, те да бъдат на ротационен принцип във всяка от представените
общини. Би могло да се съчетае и с празниците на общините.
Г-жа Мануела Симеонова сподели, че е обсъждана идеята да се организира и
фестивал на коледарските групи, тъй като има доста такива групи в различните общини.
Г-жа Попова разказа за добра практика във Варна, която би могла да бъде
взаимствана и в Русе, да се организира в определени дни хоро на площада и в него да се
включват желаещите граждани и гости на града.
Всички се съгласиха, че това би дало добро отражение върху културния живот на
града ни и би внесло разнообразие в забързания ритъм на живот.
В края на срещата г-н Янчев заяви, че би се радвал доброто сътрудничество да
продължи и да се търсят пътища за опазване и съхраняване на българското народно
творчество. Той пожела успех в бъдещите начинания и творчески успехи.
От своя страна г-жа Мануела Симеонова благодари за жеста и подчерта, че
сътрудничеството с Областна администрация до момента е било ползотворно и се надява
в бъдеще да е така.

