
ДОМ „ВИТГЕНЩАЙН” – ВИЕНА  

ДАРИ КНИГИ НА ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Новата 2018г. започна за Образцово „Народно читалище Св. Св. Кирил и Мето-

дий-1894г.-гр.Първомай” със щастливо събитие. След като няколко години държавата 

не отдели допълваща субсидия за нова литература за нуждите на читалищните библио-

теки в България, на 10 януари т.г. дойде радостна вест. С посредничеството на Съюза 

на народните читалища и неговия председател г-н Николай Дойнов пристигна предло-

жение под формата на писмо- покана от проф. д-р Румяна Конева – директор на Бъл-

гарски културен институт „Дом Витгенщайн” - Виена, Република Австрия. 

Ръководеният от проф. Конева Институт дарява от своя ценен книжен фонд зна-

чителен брой библиотечни единици на впечатляваща стойност. Количеството е такова, 

че може да бъде превозено за България само с микробус с голяма каросерия.Нещо по-

вече – наред с щедрото дарение Домът „Витгенщайн” предлага домакинство за периода 

26-31 януари 2018г. и предвижда културна програма за четирима читалищни дейци 

плюс шофьор на микробус. Групата бе оглавявана от Иван Караславов – член на Вър-

ховния читалищен съвет, председател на Областен читалищен съвет- Пловдив и пред-

седател на Образцово „Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий-1894г.-

гр.Първомай”. В делегацията и в церемонията по даряването в Дом „Витгенщайн” 

участваха Ана Сиракова – читалищен секретар, Петранка Стоянова - главен библиоте-

кар и Веселина Танева – уредник Културен институт и шофьор на микробуса – Йордан 

Андреев. 



Лично директорът проф. Конева, управителят на Дома г-н Иван Зайков и оста-

налият персонал осигуриха радушно посрещане на групата от България и се включиха в 

подбора на книгите за даряване. 

Актът на подписване на дарението се организира по официален начин в тържес-

твената зала на Дома и бе двустранно оформен с подписи и печати от проф. Конева и 

Иван Караславов. 

Домакини и гости се договориха в близко време Първомай да получи още един 

микробус с книги, които ще бъдат превозени от Виена до България за сметка на Дом 

„Витгенщайн”. 

Домакините осигуриха панорамна обиколка на Виена с посещение на най – ин-

тересните туристически обекти – Катедралата „Св. Стефан” , дворците „Белведере” и 

„Хофбург” , Операта , Кметството, Парламента, цветната къща „Кунст хаус” , мону-

ментът на Съветската армия, чумния паметник и др. 



Всичко това не би могло да се реализира без съпричастието и щедростта на на-

шите спомоществователи: 

- „Първомай БТ” АД с управител Красимира Недева, „Булиън” ЕАД с управи-

тел Красимира Александрова, „Бендида-66” ЕООД с управител Атанаска Велчева – 

членове на Читалищното настоятелство; Костадин Карагяуров – член на Проверителна-

та комисия; Емануил Манолов – София, „Искра” ООД – Стойчо Шапатов , Винарска 

изба „Загрей” АД с управител Димитър Костадинов, „Витал Транс” ЕООД с управител 

Петко Динков, „Глобал Табако” ООД с управител Стефан Стефанов, „Чугунолеене” с 

прокурист инж. Станилов, фирма „Грийнс” ООД – Йордан Балабанов и Николай Въл-

чев, ББП с управител Георги Богданов. Благодарим на спомоществователите! 

Благодарим и на целия екип на БКИ „Дом Витгенщайн” – Виена за щедрия дари-

телски жест и за изключителната им гостоприемност! 

Бяха договорени и други съвместни инициативи между Читалището и Дома за 

реализация в близко време. 


