ЖИВОТЪТЪ НА ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪ”
/извадки от летописната книга/
Онзи, който познава българското село и неговия животъ, ще се съгласи, че две са
най-важните огнища за просвета,които пръскат светлина над мрачния му небосклон и
проправят пътя към по-светло бъдеще и очаквано щастие: училището и читалището…И
това било достатъчно за упоената съ идеализма на тогавашния учител ученолюбива
павелбанска младежъ, за да запали сама тя ново слънц е въ селото си, което да доосвети
останалите тъмни кътчета. Това ново слънце е читалището. Читалището, тяхната
свидна рожба, на която тъй всеотдайно служатъ.
То е образувано на 1 .I.1903 година. Ето учредителния протоколъ от който се
виждат, кои са неговите основатели, поставените му задачи и първоначална управа:

ПРОТОКОЛ № 1
Днес 1.I.1903 год.,ний младежите от с.Павел баня,Казанлъшка околия, събрани в
общинското ни училище, като съзнаваме, че всеки човек има нужда от повече познания за
живота – придобит от науката, съ които може да се преживее колко годе по – сносен

животъ; и че тези познания придобити в първоначалното училище са незадоволителни и
могат да се получат въ село само ако съществува едно читалище
Р Е Ш И Х М Е:
По собствено желание да положим основата на едно читалище, целта на което да бъде: „
умственото и нравственото подигане на населението въ селото ни.”
ИЗБРАХМЕ:
1. За временен председател Иван п.Савовъ, който да ръководи заседанията,
като най 9 старъ измежду насъ, а за деловодител Лала Беева.
2. Избираме 5 – членна комисия, състояща се от членовете : Теню Рътовъ,
Иван п.Савовъ, Дим.Тодоровъ,Лала Беева и Станчо Марковъ, която да се
погрижи за изработването на устава, който да се предложи на
разглеждане на 15 януарий с.г.
На настоящия протокол саморъчно прилагаме подписите си, като членове
на читалището.
Подписали основатели членове :
1. Ив.п.Савовъ
2. Лальо Митовъ
3. Тодоръ Петковъ
4. Станчо Марковъ

5. Лальо Р. Дражевъ
6. Петъръ Христовъ
7. Митьо Станчевъ
8. Теньо Христовъ
9. Христо Ив. Ройлевъ
10. Руси Т. Мазаровъ
11. Нено М. Караивановъ
12. Ст. Л. Кисьовъ
13. Лала Беева
14. Мария Астарджиева
15. Дим. Тодоровъ
16. Нено Стойновъ
17. Ивнанъ Георгиевъ
Председател: Ив.п.Савовъ
Деловодитель: Лала Беева

Съ протокол №2 и №3 от 15 и 23 януарий с.г. се приема
проектоустава, изработен от комисията, помената въ протокол №1.

