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Читалището – 
един от стълбовете на българщината
Българските читалища са уникална за Европа културна институция. Преди 160 години, по време на турско-
то робство, нашите прадеди са чувствали нужда от едно средище, в което да цари културата, писмеността, 
духовността, място, което да обединява хората в името на доброто. Те са откъсвали от залъка си, за да 
изградят това чудо на българската духовност, наречено читалище. В годината, когато България чества 
160-ия юбилей на читалищното дело, си мисля, че е добре да си припомним думите на проф. Андрей Пан-
тев: „Много по-значимо нещо, типично за нас като българи, е не толкова киселото мляко или победите ни 
в Балканските войни, а читалището като културен феномен“.

Счита се, че автор на иде-
ята за създаването на 
читалища принадлежи 
на Георги Сава Раков-
ски. Вероятно револю-

ционерът е виждал в тях място, къ-
дето да се съсредоточат усилията по 
подготовката на бъдещето въстание, 
но като писател и духовно извисен 
човек, той си е давал сметка и за 
ролята им в културно-просветното 
пробуждане на народа български. 

Първите

30 януари, 1856. В къщата на ро-
долюбивия търговец Димитър 
Начович, в т.нар. „гръцка“ махала 
на Свищов, става учредяването на 
първото от трите читалища в Бъл-
гария през 1856 г. 

Именно в дунавско-
то градче се създава и 
първата обществена 
библиотека, за която 
Емануил Васкидович 
предоставя цялата си 
лична библиотека от 
стотици изключително 
ценни и до наши дни 
старопечатни издания. 
Поставя се и началото 
на музейното дело със 
сбирки по отделни на-
правления. Не трябва 
да се подценява и же-
ста на Димитър Начо-
вич, защото къщата, която изцяло 
предоставя за читалище, е една от 
най-големите и представителни 

сгради на Свищов, която на първо 
време задоволява гражданството. 
Свищов е град на дарители и ве-
роятно едни от най-крупните са 
Еленка и Кирил Аврамови, които 
през 1904 г. предоставят 200 хиляди 
златни лева за ново строителство. 
Волята на дарителя, продиктувана 
от голямата му любов и тъга от за-
губата на любимата жена, е читали-
щето да се казва „Еленка и Кирил Д. 
Аврамови“. Имената на тези крупни 
дарители и патриоти и днес се виж-
дат на читалищната фасада. Новата 
читалищна сграда е в центъра на 
града, строена по подобие на На-
родния театър, дело на арх. Павел 
Бранк. Тук се пази австрийската 
завеса, старопечатните издания и, 
разбира се, духът на първосъзда-
телите. Още при учредяването на 

свищовското читалище са събрани 
около 38 000 гроша, което позволява 
читалищната дейност да започне. 

Последователите 

Народно читалище 
„Постоянство“ 1856, гр. Лом 

Официалното му откриване е 
на 23 април 1856 г., но началото е в 
далечната 1848-а, когато в една от 
класните стаи на Ломското учили-
ще, младият учител Кръстьо Пи-
шурка подрежда своите учебници, 
книги, вестници и списания на раз-
лични езици, а на вратата окачва 
табелка „Читалище“. Тук започва 
всеки ден да се събира мало и голя-
мо. Това е началото и на Ломската 
читалищна библиотека. Всъщност 
Свищовското и Ломското читалище 
винаги са си оспорвали правото – 
кое от тях трябва да се нарече пър-
во. Факт е, че много от дописките до 

„Цариградски вестник“ 
от Лом и Видин гово-
рят, че читалището съ-
ществува далеч преди 
официалното му откри-
ване. Пак през 1856 г. в 
малкото крайдунавско 
градче се ражда и теа-
търът: една есенна ве-
чер „млади българчета“ 
разтварят първата теа-
трална завеса за пред-
ставлението „Много-
страдална Геновева“. И 
този културно-истори-
чески факт е свързан с 
изтъкнатата личност на 

Даскал Кръстьо Пишурка – ини-
циатор, режисьор и изпълнител 
на главната роля. На 12.12.1856 г. е 

Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“, гр. Свищов
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хаил“, а през 1946 г. е преименувано 
на „Добри Войников“. 

На 15 август 1856 г. шуменското 
читалище организира представле-
ние, на което е играна комедията 
„Михал“, побългарена от Доброп-
лодни. В нея участват негови учени-
ци, между които е и бъдещият ав-
тор на „Нещастна фамилия“ Васил 

Друмев. Пиесата режисира Йосиф 
Майзнер – чешки емигрант-рево-
люционер, учител в класното учи-
лище, а спектакълът се превръща в 
първият по рода си по български-
те земи. Поставено е началото и на 
читалищната библиотека с книги 
на български език и с подарени от 
учители книги на чужди езици. 

През 90-те години се заражда 

идеята за построяване на нова чита-
лищна сграда. Осъществител става 
Христо Тодоров – млад, енергичен 
и високообразован адвокат, който 
през 1893 г. е избран за председател 
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второто театрално представление, 
съпроводено с изпълнения на малък 
оркестър, скрит зад завесата. Това е 
„Велизариевата опера“, пригодена от 
Ангелаки Войнович, съмишленик и 
другар на Пишурка, който е гледал 
операта „Велизарий“ от Доницети. В 
по-късно време той има много свои 
верни наследници и последователи, 
като Белчо Белчев – ос-
новател на детската опе-
рета през 1914 г., Петър 
Евстатиев – основател 
на Ломския оперетен 
театър през 1923 г., на 
единствената в Северо-
западна България дет-
ска музикална китка, на 
първата детска духова 
музика през 1925 г., как-
то и Александър Моцев 
– основател на народен 
хор през 1927 г. 

През по-новата си ис-
тория читалище „Посто-
янство“ показва онова 
постоянство, което е присъщо на де-
ятелите му от основаването до наши 
дни – реализират се редица спекта-
кли, изявяват се хиляди самодейци, 
осъществяват се паметни гастроли в 
София, в страната, в чужбина.

Народно читалище 
„Добри Войников –1856“, гр. Шумен
 
Като естествен ре-

зултат от благоприятно 
стеклите се обстоятел-
ства, главно под влия-
нието на революцион-
ните идеи за свобода и 
независимост, през про-
летта на 1856 г. се осно-
вава народно читалище, 
посрещнато със съпри-
частност и подкрепа. 
Начело на благородната 
инициатива застава из-
вестният темпераментен 
и с непокорен дух учител 
и книжовник Сава До-
броплодни от Сливен. 
Първоначално читалището се поме-
щава в зданието на Николчо Саров, 
пригодено за кафене, намиращо се на 
някогашния площад „Араста“ и няма 
име, по-късно става „Архангел Ми-

на читалищното настоятелство. Той 
предлага да се отчуждят имотите 
около реката, намиращи се от север-
ната страна на площад “Араста“ (сега 
“Възраждане“), и там да бъде по-
строена една „прилична“ читалищна 
сграда, а пред нея да се издигне па-
метник на благодетеля Нанчо Попо-
вич. Тази идея е възприета с възторг, 

мястото скоро е отчужде-
но и кметът Хр. Тодоров 
заминава за Париж, за 
да поръча на известния 
френски архитект Мерсие 
плановете на читалищна-
та сграда и паметника.

Тържественото от-
криване на сградата става 
на 28 декември 1898 г. с 
представянето на пие-
сата „Иванко“ от Васил 
Друмев. На 9 май 1899 г. 
е открит паметникът на 
Нанчо Попович, с което е 
завършен целият архитек-
турен ансамбъл, както бил 

замислен от арх. Мерсие. 
И днес читалището е един от глав-

ните двигатели на културния живот 
в град Шумен, като развива много-
странна дейност: библиотечно-ин-
формационна, лекционно-просвет-
на, издателска, социална, културна и 
творческа. Значими са постиженията 
на смесения хор „Родни звуци“, съз-
даден през 1898 г. и носител на много 

международни награди. 
Киноклубът е с 90-годиш-
на традиция, няма как да 
не се споменат и: издател-
ство „Добри Войников“, 
ансамбълът за народни 
песни „Панайот Волов“, 
балетното студио, Друже-
ството на краеведа; орга-
низиране на национални и 
международни фестивали.

Да нямаш държавност, 
но да имаш такъв буден 
народ с пиетет към култу-
ра, изкуство и просвеще-
ние! Читалищата започват 
да никнат като гъби след 

1856-та и макар и частично, игра-
ят успешно ролята на държавата по 
места, слагат началото на осъзнава-
нето на поробения народ като древна 
и велика нация.  ◆
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