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Н Н НО О ОЕ Е ЕМ М МВ В ВР Р РИ И И – – – Д Д ДЕ Е ЕН Н НЯ Я ЯТ Т Т  Н Н НА А А  Н Н НА А АР Р РО О ОД Д ДН Н НИ И ИТ Т ТЕ Е Е  Б Б БУ У УД Д ДИ И ИТ Т ТЕ Е ЕЛ Л ЛИ И И 

В  чест  на  големия  духовен  празник  –  Денят  на  народните  будители, 

Образцово  „Народно читалище св.св. Кирил  и Методий – 1894г.”  в  гр. Първомай 

реализира  едно  свое  отколешно  желание  –  да  събере  фотографски  материали  и 

експонира  предимно  чернобели  снимки  в  горното  фоайе  на  читалището, 

отразяващи трите епохи на града – Хаджиелес, Борисовград и Първомай. 

В  традиция  се  превърна  откриването  на  фотоизложби  по  повод  големия 

празник.  След  като  през  2010г.  бяха 

издирени  портретите  на  всички 

читалищни председатели и секретари от 

основаването  му  през  1894г.  до  наши 

дни,  сега  надслова  на  фотогалерията 

беше „Градът – 120 години в снимки.” 

С  голям  интерес  присъстващите 

разгледаха  експозицията  –  старата  жп 

гара  от  1873г.,  земетресението  през 

1928г., посещението в града на цар Борис 

III  по  този повод,  строежът  на железния 

мост на река Марица през 1932г., местния 

еснаф  през  30те  години  на  миналия 

век,  сгради  от  главната  улица  на 

Борисовград, участието на първомайци 

в  бригадирското  движение  на 

Хаинбоаз, манифестации, Марица като 

плавателна  река  и  т.н.  Председателят 

Иван Караславов откри фотогалерията,



цитирайки думите  на  американския  редактор  и  фотограф Артър  Брисбейн,  който 

през 1911г. казва: „Една фотография говори колкото хиляда думи”. Над 100 черно 

бели и 30 цветни снимки бяха избрани, наредени и идентифицирани с надписи по 

хронология  в  120годишния  период 

на  заснемане.  Изложбата  ще  бъде 

постоянна,  а  читалищното 

ръководство  се  обръща  към  всички 

свои  съграждани,  които  имат  в 

семейните  си  архиви  стари 

фотографии,  да  ги  представят  в 

канцеларията  на  читалището,  където 

ще  бъдат  сканирани  и  върнати  на 

собствениците. По този начин изложбата ще бъде обогатявана. 

Изцяло  обновеното  долно  фоайе 

привлече  вниманието  на  поканените  – 

самодейци  и  читалищни  деятели.  Две 

витрини са събрали найвисоките отличия, 

завоювани  през  годините  –  три  почетни 

грамоти  от  Министерство  на  културата  с 

восъчен  печат  „Мадарски  конник”, 

почетните  знаци  на  Съюза  на  народните 

читалища  и  Община  Първомай,  златни 

медали  и  лауреатски  звания,  грамоти  от 

Големи и Първи  награди  на Национални 

фестивали,  международни  отличия. 

Централно  място  намериха  в 

експозицията  новото  читалищно  лого  и 

новонарисуваният портрет от художника 

Ивайло  Михайлов  на  патрона  на 

читалището  –  светите  братя  Кирил  и 

Методий.



С  мултимедийна  презентация  бе  илюстриран  отчетът  на  читалищното 

настоятелство  за  изминалия  тригодишен  период,  прочетен  от  Иван  Караславов, 

както и докладът на проверителната комисия. 

Избрани  бяха  нови 

ръководни органи  на читалището. 

За  председател  на  Читалищното 

настоятелство  бе  преизбран  Иван 

Караславов,  а  на  проверителната 

комисия – Ана Николова. 

С  много  настроение  и 

танци  бе  открит  и  новият 

творчески сезон.


