
ГРАНДИОЗНО  ТЪРЖЕСТВО  ОЗНАМЕНУВА  120  ГОДИШНИЯТ  ЮБИЛЕЙ  НА 

ОБРАЗЦОВО  „НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  СВ.СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”  В  ГРАД 

ПЪРВОМАЙ 

Денят  22  май  се  превърна  в  празник  не  само  за  читалището  в  Първомай,  но  и  за 

голяма  част  от  първомайци.  Публиката  съпреживя  празничната  емоция  заедно  със  стоте 

самодейци и читалищни деятели, включени в юбилейното събитие. С внасяне на символния 

огън и Вазовото  „Не се гаси туй, що не гасне…” започна вълнуващият галаконцерт. 

Групата  от  млади  актьори  от  читалищния  театър, 

облечени в костюми от епохата на ранния Борисовград, с кратка сценка учредиха читалище 

„Будилник”. Радостта от този знаменателен факт се изрази с внасяне на цветни гирлянди от 

възпитаниците на Студията за приложни изкуства и Центъра за сценични изкуства, на фона 

на  „Върви  народе  възродени”. Публиката  в  салона  се  изправи  на  крака  и  запя  заедно  със 

звучащият запис. 

Летописцитеводещи,  преведоха 

присъстващите  през  120  годишния  дълъг 

читалищен  път,  базирайки  сценария  на 

новоизлязлата  книга  на  читалищния 

председател Иван Караславов „Поклон на тебе, 

дом Будилник”.



Гости  в  празничния  ден  бяха:  Петър  Мутафчиевнароден  представител,  Николай 

Дойновпредседател  на Съюза  на  народните  читалища, Ангел Папазовкмет  на  общината, 

Дечко  Петковпредседател  на  Общински  съвет,  много  спомоществователи,  общински 

съветници,  бивши  читалищни  секретари,  представители  на  читалища  от  общината, 

граждани. 

Групата  за  стари  градски  песни  с  рл 

Соня  Коджабашева  с  подходящ  репертоар 

откри концертната програма. 

40  годишната  дейност  на  Детската 

музикална  школа  бе  илюстрирана  с 

клавирната  пиеса  „На  Елиза”  от  Бетовен,  в 

изпълнение на Теодора Караславова. 

Съставът за руски песни „Ивушка” с р 

л  Наталия  Дмитриевна  се  представи  с  едно 

оркестрово и три изпълнения на Кристияна и 

Ана  Сиракови  и  дуета  Лили  и  Теди 

Караславови.



Концертът  кулминира  с  навлизането  на  сцената  на  изпълнителите  на  Фолклорен 

ансамбъл  „Първомай”  с  рл  Кичка  Петкова  и  танцьорите  от  клуб  „Евридика”  към 

читалището с хореограф Ваня Димитрова. 

Висока изпълнителска класа  видя публиката 

в изпълненията на женския, мъжкия и смесен хор на 

читалището. 

Ангелогласният  квартет  „Аура”  с 

акапелното  си  изпълнение  на  „Кожильо” 

накара  публиката  да  притихне  в 

молитвено мълчание. 

Много  настроение,  красота  и  цвят  демонстрира    формация  „Евридика”  с  танците 

„Розобер” и „Влашки танц”. 

На  финала  на  концертната  част  на 

тържеството  се  премина  към  раздаване  на 

дългоочакваните  отличияплакети  „Муза”  за 

принос  в  читалищното  дело,  новоучреденият 

юбилеен  знак  „120  години  читалище  2014г.  в 

Първомай”,  придружени  с  юбилейни  грамоти  и 

дипломи.

На  сцената  се  събраха  всички  участници  в 

концерта,  които  подкрепяха  наградените  с 

аплодисменти;публиката също бурно аплодира отличените.



Единадесет са носителите на отличията „Муза” 2014г. – за народно пеене, школувано 

пеенедвама,  инструменталист,  театрал,  танцово  и  приложно  изкуство,  млад  вокален 

изпълнител, детско сценично изкуство, специална награда и за цялостен принос. 

Връчващият  наградите  Караславов  акцентува 

на  „Муза  за  цялостен  принос”  за  2014г.,  връчена  по 

решение  на  настоятелството  на  Кмета  на  общината 

Ангел Папазов, който сърдечно благодари и поздрави



всички  самодейци  и  читалищни  деятели  със 

забележителния юбилей. 

Седемнадесет  са  носителите  на  Юбилейния 

знак  на  читалището  –дългогодишни  изпълнители, 

корепетитори, други читалищни деятели, членове на 

читалищното  настоятелство,  спомоществователи, 

бивши  секретари,  както  и  бивши  кмет,  зам.  кмет  и 

председател на  Общински съвет за култура  с принос за развитието на читалището.



Председателят  на  Съюза  на  народните 

читалища Николай Дойнов  връчи  съюзните отличия. 

Десет самодейци получиха грамота и медал послучай 

120г. юбилей от гн Дойнов. 

Читалището  бе  отличено  с 

Почетния знак на СНЧ, Грамота и икона 

на  „Свети  дух”,  закрилника  на 

читалищата в България. 

Той  връчи  и  Грамота  и 

поздравителен адрес от името на Министъра на културата Петър Стоянович. 

Председателят на  читалището Иван Караславов 

бе удостоен с Наградата „За принос в народното читалищно дело”, с Грамота и специален 

„Почетен  знак на Съюза на народните  читалища,  по повод 65 годишният му юбилей и  45 

години творческа дейност.



Кметът на общината връчи Знака на града на Асен Николов, послучай 80 годишният 

му юбилей и приносът му в културния живот на града, а Иван Караславов за втори път бе 

удостоен със Знака на града. 

Петър  Мутафчиевнароден  представител  и  първомаец,  се  обърна  с  думи  на 

благодарност към самодейците, като връчи на читалището голям портрет на Христо Ботев 

на пловдивския художник Никола Вичев и кошница с цветя. 

Кошници  с  цветя  и  поздравителни 

адреси читалището получи от: кмета Ангел 

Папазов,  председателя  на  Общински  съвет 

Дечко  Петков,  Общ.  Съвет  на  БСП, 

читалищата  от  общината,  сем.  Татяна  и 

Николай Вълчеви. 

Поздравителни  адреси  за  юбилярите 

дойдоха и от Общински  читалищен  съюз  – 

Пловдив и читалищата в Сопот и Хисаря. 

С  кратко  заключително  слово  на 

Караславов  и  „Многая  лета”  завърши 

забележителния читалищен юбилей.


