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О Т Ч Е Т 
       ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Н А П Р Е Д – 1903 г.” 

гр. ПАВЕЛ БАНЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЮНИ 2010 – МАРТ 

2013 ГОДИНА    

 

                  Българските читалища са живият извор на българския дух и култура през 
вековете. Там е запалена искрата и пламва огънят на Българското възраждане. Там е 
мястото, в което се поддържат живи българските традиции, мястото, в което 

малките българчета научават от своите баби и дядовци за бита, културата, 
прекрасните песни и танци, живите български шевици, където пламва и завинаги 

остава в сърцата им огънчето на българщината. 
                 Отчетният период обхваща годините след общото събрание,   състояло се 
на 4 юни 2010 година до провеждането на настоящото отчетно-изборно събрание – 

26 март 2013 г, годините в които бе утвърден новия читалищен устав и читалищно 

настоятелство преосмисли приоритетите, стоящи пред читалището и неговите 
форми за реализация на годишната програма и културния календар на 
читалището,библиотеката и общината.Читалище „Напред – 1903 г.”, продължава 
своята народополезна дейност за утвърждаването му като естествен център за 
културно-просветна и творческо-развлекателна дейност.   

       Дейността на читалището, в съответствие с чл.4 и чл.5 на  читалищен 

устав е съпричастна с целия обществен и културен живот, който кипи в гр.Павел 

баня и общината.Под читалищната стряха се проведоха почти всички по - значими 

културно-масови мероприятия и прояви, организирани както от читалищното 

ръководство, така и от ръководството на общината и обществените организации. 

Читалище „Напред” винаги е било един от партньорите на ръководството на 
общината в областта на културата.Традиция е заедно да се подготвят и провеждат 
утвърдените празници и мероприятия. Днес със своята дейност читалището доказва, 
че е изградено на принципите на доброволността и демократизма и че е 
самоутвърждаващо се културно просветно сдружение на всички граждани. То е 
отворено за цялата местна общност и въздейства върху духа и нравствеността, 
обединява и приютява всички, които желаят да се докоснат до новите достижения на 
културата.Тук е мястото, където широк кръг деца и възрастни изучават културно-

историческото наследство на родния край,  занимават    се   с      творчество и 

ползват различни видове услуги. 

КОИ СА ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВИ ЧИТАЛИЩНОТО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД? 

1. Подобряване на качеството и ефективността на културно -масовата 
работа  във всички степени; 

2. Разгръщане на творчеството и иновациите в дейността  на щатния 
персонал и самодейните състави; 

3. Придобиване на ключови компетентности и умения, отговарящи на 
динамичния и глобализиран пазар на труда в областта на културата; 

4. Равен достъп за изява. 
5. Възможности за обучение на всички възрастови групи. 

            Тези приоритети бяха формулирани още на отчетното събрание, проведено 

през 2010 година и бяха в основата на    читалищната дейност и през 2011 и 2012 г. 
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В тази връзка читалището е живата връзка на населението и подрастващите с 
нематериалното културно наследство.През своето 110 годишно съществуване то се 
утвърди като активен участник в съхранението и популяризирането на 
българското.В съвременните условия то продължава да осъществява активен диалог, 
да участва в процеса на издирването на характерните за нашето населено място 

обичаи, песни, танци, занаяти, да насърчава предаването им към следващите 
поколения. С многообразието на традициите се осъществява живата връзка на 
поколения и родове с миналото и бъдещето – една от мотивациите, читалищното 

ръководство и библиотеката да насърчават и подпомагат местните автори да издадат 
и представят пред населението своите книги, бройката на които през отчетния 
период нарасна значително.През 2010 г. излязоха книгите на Нено Колев Петков 
„Родова памет” и на Дешка Порова, Илиана Данчева, д-р Камен Колев и Лиляна 
Колева поетичния сборник „Откровения”.През 2011 година Йорданка Трополова 
издаде стихосбирката „Феникс”,а в съавторство с Донка Иванова издадоха книгата 
„Храм „Рождество Богородично” гр.Павел баня”.През 2012 година излезе от печат 
книгата на Нено Колев „Минковият род от Турия” /Минало, настояще и бъдеще/.  
Увеличиха се материалите и издадените трудове, попълващи краеведския отдел на 
читалищната библиотека.Някои от тях са:”Местен поетичен фолклор” – дарение от 
Димитър Милчев – учител по бълг.език и литература; „Народни песни,обичаи и 

обреди от с.Турия” – дарение от Нено Колев – учител; Колекция „Карикатури” – 

дарение от Димитър Милев; „Родовете,основали Павел баня” – автор Лальо Растев – 

дарение от Иван Бубев – дърворезбар.  

                   Едно от хубавите неща, които с все по-голяма сила се развиват , е това че 
в читалището идват все повече млади хора, които се включват в нашите 
мероприятия.За това спомага и съвместната  ни работа с ръководството на 
Професионалната гимназия и  училищното настоятелство на СОУ “ Хр. Ботев”. 

          Чрез самодейните  и художествено – творчески групи и състави читалището 

спомага не само за запазването на това наследство, но и стимулира интегрирането 

ни в европейския културен обмен. Участието на хор „Тодор Мазаров” и кукерския 
състав, а през последната година и танцовия състав „Павелбанци” в различни по 

характер и мащаби международни , републикански и регионални фестивали и 

концерти, както и местните традиционни празници и карнавали засилват интереса 
не само към фолклора и традициите, но и към общината и селището ни. 

              Читалищната библиотека, винаги е била един от приоритетите на 
читалищното ръководство.Обработката и картотекирането на книгите и останалите 
библиотечни материали е съобразена със съвременните изисквания и развитието на 
библиотечното дело, а с въвеждането на програмния продукт „АБ” на фирма „РС-

ТМ”, новите технически средства и  компютри по проект „Глобални библиотеки – 

България” библиотеката влезе в семейството на   водещите библиотеки в 
Старозагорска област и страната.Към 31 декември 2012 година библиотечния фонд 

наброяваше 22942 тома книги. Всяка година читалището заделя пари, според 

финансовите възможности, за обогатяване на книжния фонд.През 2011 година по 

проект „Допълваща субсидия” на Министерството на културата, читалищната 
библиотека закупи нови книги на стойност 1000 лв., а през 2012 г. със собствени 

средства, събрани от читателски карти закупихме нови 33 тома книги на стойност 
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340 лв. Библиотеката, като част от читалищната структура,  организира и реализира 
много и разнообразни културно – масови мероприятия. 
Усъвършенства се информационната дейност на библиотеката по извършване на 
справки, каталози на ново получената литература и витрината „Нови книги”. 

През отчетния период бяха осигурени средства за дейността на клуб „Литературен 

глас” към читалището за подпомагане издаването на нови книги от местни автори. 

  С откриване на лятната ваканция на децата, под наслов „Горещо и безопасно 

лято” продължи станалата вече традиция форма за работа „Лятна читалня”. 

Реализираха се мероприятията „Поколенията помнят” и „Екологията – да запазим 

природата”. 

  Във фоайето на читалището се провеждат изложби на художници с 
информационна и благотворителна цел. 

Вече стана традиция съставите към читалището да организират общи 

концерти, на които представят своите  постижения пред обществеността на Павел 

баня. 
          Към читалището почти половин век  твори и се развива смесения хор за 
школувано пеене, който с гордост носи името на нашия именит съгражданин, 

световно известния оперен певец Тодор Мазаров. На 15 декември с голям коледен 

концерт отбелязахме неговото творческо развитие.Гости на проявата бяха хористите 
от смесения хор за школувано пеене „Рилски звуци” при читалище „Зора” 

гр.Дупница.Участие в концерта взеха и децата от театралната студия „Дядовата 
ръкавичка” и танцова формация „Павелбанци”. Главният художествен ръководител 

на състава Иван Поров проследи някои характерни етапи в живота на 
колектива,неговите изяви, като не спести и проблемите, с които се сблъсква в своята 
творческа работа. В навечерието на Рождество /на 22 декември 2012 г./хорът беше 
поканен за участие в концерт в гръцкия град Димотика, където направи много добро 

впечатление на гръцките културни среди.  Хорът продължава своите творчески и 

обществени изяви, свързани с бележити дати и годишнини.Последната изява беше 
на 2 март на концерта по случай Трети март – Освобождението на България 

През изминалия творчески сезон активна дейност разви  детската театрална 
студия “ Дядовата ръкавичка”, която се посещава с удоволствие от децата и си 

извоюва почетно място сред заниманията, свързани с децата. Няма празник,за който 

участниците в детския театър да не са подготвили изяви - тематично свързани с  
годишнините от гибелта на Апостола,  годишнините от рождението на Чудомир, 

Коледа, 24-май, Трети март, Първи юни и други.Групата намира своето място не 
само на територията на града ни , но и на територията на общината.От началото на 
настоящата учебна година състава е под егидата на школата по изкуствата.  
            Атрактивен и емблематичен за Павел баня е кукерския състав, изявите на 
който дълго се коментират и помнят, както от местното население, така и от гостите 
на курорта. На 20 юбилеен международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – 

Перник 2011 година състава бе отличен с грамота и бронзов медал за поддържане и 

предаване на местната традиция, а през 2012 г.  кукерската формация се завърна със 
златен медал в категорията за най – атрактивна група.На фестивала „Сурва” през 
2013 година състава завоюва отново бронзов медал.Където и да участва кукерския 
състав при читалище „Напред – 1903 г.” с достойнство защищава името и 

традициите в нашето селище. Предстоят още участия, а да не забравяме и нашия 
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местен кукерски празник „Карнавалът”, който  се проведе на Сирни заговезни - /на 
17.03.2013 г./ 
 През тази година на 24 март ръководството на община Павел баня ще проведе  
възстановения общинския кукерски празник  „Искри от миналото” в село Турия. 
Надяваме се нашия състав да защити лидерските си позиции, извоювани през 
годините. 
            През изминалия отчетен период и Клуб „Литературен глас” с председател 

Полина Христова, взимаше активно участие във всички прояви, организирани от 
читалището и библиотеката. Членовете на клуба издадоха няколко свои книги и 

взеха  участие в конкурса „Стефан Фурнаджиев” в раздела за творби, както и в 
представянето на някои гостуващи автори. Членове на клуб „Литературен глас“ 

подготвиха и представиха рецитал, посветен на       годишнина от     на Стефан  

Фурнаджиев понегови стихове. 
               Под стряхата на читалището намери своето място и групата за фолклорни 

танци „Фолк – финтес клуб  „Павелбанци”, които с ентусиазъм и енергия идват не 
само за седмичните срещи и репетиции, но и се включват в читалищните концерти и 

изяви. Традиционни станаха организираните от формацията национални срещи и 

надигравания „На хоро в Павел баня”,посветени на храмовия празник на гр.Павел 

баня. 
     През отчетния период се утвърди и продължи издаването на читалищния 

вестник „Напред – 1903г.”, в който даваме информация за новостите в читалищния и 

обществен живот, отпечатваме литературни материали на читалищни активисти, 

новите произведения на местните творци. 

Читалище „Напред – 1903 г.” е доброволна, неполитическа, нерелигиозна и 

неформална динамична структура, отворена към цялото население на селището ни. 

Всеки член може да допринесе за развитието и утвърждаването му в динамиката на 
местните процеси, в подкрепата и информирането на местната общност за 
опазването на културната й идентичност. Народно  читалище  „Напред – 1903 г.”  

показа, че  е достигнало своята зрялост като обществена формация, която успя да 
създаде реални условия за изява под читалищна стряха на всички, независимо от 
политическата,етническата и религиозната им принадлежност. 
            Безспорно най-големи надежди таихме за реализацията на проектното 

предложение „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 
потенциална местна инициативна група на територията на Община Павел баня”, 

която е етап от европейската програма за развитие на селските райони 2008 – 2013 

година и по която  читалището финализира първия етап -  изграждане на „МИГ” на 
територията на общината.Това  предопредели новата роля на читалището и неговата 
значимост, но политически и лични пристрастия /конюнктурата на територията 
на община Павел баня/ опорочиха и най – чистите ни намерения./попречиха на 
осъществяването на проекта. Все пак можем да бъдем доволни, че Министерството 

на земеделието и храните и Разплащателната агенция приеха финансовия ни отчет и 

средствата разходвани за реализацията на първия етап ни бяха възстановени. 

  През изминалия отчетен период  се опитахме да докажем, че нашето 

читалище е в крак с времето и ползва активно новите  компютърни технологии в 
дейността си. На нашата интернет страничка все по-често публикуваме информации 
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за предстоящи и минали събития. Все по-активно използваме и  телевизионния 
канал на община Павел баня.  

Има и някои конкретни цели, които до сега ,поради финансови проблеми , не 
можахме да осъществим, но ще работим за тях през 2013 – 2015 г., за да повишим 

качеството на дейността на отделните състави: 

- Осигуряване на ново униформено облекло на хористите от хор „Тодор Мазаров”; 

- обогатяване на сценичните костюми на детска театрална студия „ Дядовата 
ръкавичка”; 

- осигуряване на средства за издаване на творби и книги на творци от Павел баня. 
- осигуряване на средства за фитнес зала към читалището. 

- създаване на нов детски музикален състав. 
 Това накратко характеризира съвременния облик на читалището ни. Искрено 

се надяваме с усилията на всички читалищни деятели – млади и стари, с 
безрезервната помощ на общинското ръководство и цялата общественост да 
утвърждаваме името на народно читалище „Напред – 1903 г.” – име което и до днес 
с достойнство носим и отстояваме. 
 

ЧИТАЛИЩЕТО В ПАВЕЛ БАНЯ НА 110 ГОДИНИ 

 

                Читалищните дейци на Павел баня с особено вълнение ще отбележат 
празника на родното читалище, където повече от век гори огънят на знанието и 

любовта към книгите и България.                                                                    Основано 

на 1 януари 1903 година, читалището ни вече 110 години неуморно отстоява 
заветите на своите учредители, записали в своя първи протокол „…че всеки човек 

има нужда от повече познания за живота, с които да може да преживее що 

годе по сносен живот, и че тези познания могат да се получат в селището ни 

само ако съществува едно читалище, целта на което да бъде умственото и 

нравственото повдигане на населението в селото ни…” 

                 През 1904 година читалищното настоятелство, подкрепено от местната 
интелигенция слага основите на читалищната библиотека.След – ват години на 
упорита и неуморна работа.Читалищните колективи и библиотеката непрекъснато 

укрепват. Подготвени са десетки сказки и театрални постановки,които са изнасяни  

пред местното население и околните села.Бързо нараства книжния фонд и броя на 
редовните читатели. Читалищната библиотека става притегателен център за всички 

любознателни, без разлика на пол, възраст или етническа принадлежност. 
Читалището и библиотеката се обособяват като културно средище в западния район 

на казанлъшката Розова долина. 
                  През 1967 година започва строежът на новата читалищна сграда,която 

тържествено беше открита през 1972 година.От тогава датира и новия подем на 
читалищната дейност в Павел баня.До късно вечер светят светлините на 
репетиционните помещения и библиотечните зали.Завоювани са над 30 златни и 

сребърни медали и лауреатски отличия. 
                 За цялостната си дейност и по случай 75 годишнината от основаването му, 

читалището е наградено с орден „Кирил и Методий” I степен,а гост на юбилейното 

събрание по случай 100 годишнината беше президентът на републиката Георги 

Първанов, който награди читалището с почетния знак на Президентството. 
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                  През настоящата година цялостната дейност на читалището е подчинена 
на организацията и провеждането на юбилейното тържество по случай 110 

годишнина от основаването му, което с решение на читалищ - ното настоятелството 

ще се проведе на 29 юни – денят на Св.апостоли Петър и Павел. 

                   Поклон и дълбока признателност към труда на всички ония 
възрожденци,читалищни дейци и творци, които положиха основите на читалищното 

дело в нашия край, към всички съвременници, които с дейността си дават своя 
принос за духовното издигане на населението в нашето будно градче! 
 

26.03. 2013 год.               ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

гр.Павел баня 
 


