
С  ТЪРЖЕСТВЕН  СПЕКТАКЪЛ  „БУДИЛНИКЪТ”  ОБРАЗЦОВО 

„НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  СВ.СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ    1894 г.    гр. 

ПЪРВОМАЙ”  ОТБЕЛЯЗА  120  ГОДИНИ  ТЕАТЪР  И  БИБЛИОТЕКА  В 

ГРАДА 

Читалището  в  гр.  Първомай  „  затвори”  почти  едногодишните  юбилейни 

празници  със  спектакълът  „Будилникът”,  с  който  се  отбеляза  120  г.  театър  и 

библиотека в града. Автор на сценария и постановчик е Кр. Кръстев. 

С  възстановка  на  учредяване  на 

театрална трупа и библиотека в токущо 

възникналото  читалище  „Будилник”, 

първият  председател  и  главен  учител  в 

Класното  училище  ,  италианският 

възпитаник  Ламбри  Дончов  с  група 

будни борисовградчани, (така се е казвал 

Първомай тогава), поставят двете начала 

в тогавашния тракийски градец. Първата 

театрална постановка е драмата на Васил Друмев „Иванко, убиецът на Асеня I”. 

С  монолог  на  музата  на  театъра 

Мелпомена,  в  изпълнение  на  Атанаска 

Велчева  се  възвисява  нейният  храм  и  в 

Първомай.  Глашатай  кани  всички 

съграждани  да  видят  театрото, 

предупреждавайки  ги,  че  трябва  да  си 

носят столчета за сядане. 

Младите  читалищни  театрали 

Петър Караславов, (Иванко) Кристияна 

Сиракова  (Мария)  и  Мария



Трендафилова  (Тодорка)  пренасят  публиката  в  атмосферата  на  царската 

престолнина  на  Асеневци.  С  вещина 

водещата  Емилия  Ангелова,  в  ролята  на 

летописец,  превежда  присъстващите  в 

залата  през  годините,  за  да  стигне  до 

периода  на оперетите,  когато  за  няколко 

години  на  читалищна  сцена  се  поставят 

„Лиляна”,  „Сватба  в  Малиновка”, 

„НаталкаПолтавка”,  „Аршин  Мал 

Алан”,  играна  14  пъти  в  петхилядния 

Първомай,  „Запорожец  отвъд  Дунава”,  „Взаимна  любов”,  „Люлякова  градина”, 

„Уляна”. Постановчик е Димитър Делчев. 

На  мултимедийния  екран  бе 

представен  на  видеозапис  от  фонда  на 

читалището,  запис  на  дует  Лиляна  и 

Стоян, в изпълнение на Мария Кочева и 

Илия Найденов отпреди 20 години. 

Последва  монолог  на  Иван 

Шишман  от  едноименната  драма  на 

Камен  Зидаров  в  изпълнение  на  Иван 

Караславов.  Драматично  и  актуално 

прозвуча темата на разкъсваната от противоречия България преди няколко века, в 

навечерието на нейното поробване от турците. Публиката възнагради изпълнението 

с аплодисменти. 

С  откъс от  комедията  „Опечалена 

фамилия” на Бр. Нушич в изпълнение на 

Ана Сиракова (Гина) и Атанаска Гаджева 

(Сарка)  се  илюстрира  периодът  на 

комедиите,  наложен  в  репертоара  на 

читалището  в  последните  20  години. 

Българският  комедиограф  Ст.  Л.  Костов



бе  представен  с  „Новото  пристанище”,  играна  на  първомайска  сцена  преди  пет 

години.  Изпълненията  на  Иван  Караславов  (Министър  Кочев),  Ана  Сиракова 

(Малинка), Атанаска Велчева (Ветка) и Спас Янков (Буков) разсмяха публиката. И 

двете постановки са на покойния вече Пламен Кръстев. 

На  мултимедийния  екран  присъстващите  видяха  стари  афиши  и  снимки, 

носещи атмосферата на отминали времена. 

Водещата  продължи разходката през  годините:  з.а.  Георги Пенев,  артист  в 

Пловдивския  драматичен  театър,  ръководи читалищната  трупа  в  продължение  на 

шест  години,  като  поставя  „Гн  Балкански”,  „Криворазбраната  цивилизация”, 

„Вражалец” и др. Това е силен период в биографията на първомайския театър. 

За  демонстриране  на  този много  силен  период,  организаторите  на юбилея 

предложиха  откъс  от  комедията  „Гн  Балкански”,  не  слезнала  от  афиш  цели  19 

години. 

С  монолог  на  Бай  Ганю,  в 

изпълнение  на  Иван  Караславов  и 

култовата  реплика  „…тук  съм,  жив 

съм,  ваш  съм!...”  бяха  емоционалният 

завършек на тържествения спектакъл. 

Публиката  стана  на  крака,за  да 

приветства  изпълнителите, 

реализирали спектакъла.



Веднага след това започна церемония по връчване на отличия. 

Юбилейният  знак  „120  години  читалище  в  Първомай”,  учреден  от 

Читалищното  настоятелство  през  2014 

година,  бе  връчен  на  изтъкнатите 

дългогодишни  театрали  Мария  Кочева, 

Кирил Тодоров, 

Петър Петров,  Петър Караславов 

и Пламен Кръстев (посмъртно). 

Библиотечният  колектив  при 

Централна  общинска  библиотека  получи 

юбилейното  отличие  като  цяло.  Не  бяха 

подминати  и  дългогодишните 

библиотекари  Василка  Мутафчиева  и 

Елена Примова, а Стефан Янчев – за отлична съвместна работа по конкурса „Димка



Янчева”.  Маргарита  Стайкова,  като  бивш  главен  библиотекар,  получи  знака 

посмъртно. 

Отличията бяха връчени от  читалищния председател Иван Караславов. 

Кошници  с  цветя  театралите  получиха  от:    кмета  на  общината  Ангел



Папазов,  председателя  на  Общинския  съвет  Дечко  Петков,  от  управителя  на 

Птицекланицата инж. Красимира Александрова и др. 

С  „На  многая  лета”,  ставане  на  крака  и  обща  снимка  за  спомен  завърши 

юбилейният тържествен спектакъл „Будилникът”.


