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Мястото и ролята на народните читалища в системата на 

културноисторическото наследство на България  

 
Българското културно-историческо наследство по своята същност е 

съвкупност от множество елементи. То се явява наследство на държава, на 

територията на която през всички етапи на съществуването й се наблюдава 

непрекъсващ културен процес, в различните му измерения и проявления. 

През годините културният ландшафт търпи своите естествени и 

непрекъснати промени. Всички те се явяват в резултат от различни процеси, 

които се появяват и развиват, някои замират, а други продължават и до днес. 

В отделните периоди на развитие на българската държава се създават 

многобройни елементи представящи по уникален и неповторим начин 

материалното и нематериалното, духовното културно наследство. 

Българската култура, чието важно достояние са културно-историческите 

ценности, има както определени прилики, така и своите характерни отлики 

и се отличава от тези на съседните народни. Културното наследство по 

българските земи носи характеристиката на богати и разнообразни културни 

слоеве. Някои от тях са създадени с цел да премахнат предходния, но други 

надграждат не само него, а и всички предшестващи го. В много от случаите, 

когато се говори за отделните елементи на културноисторическото 

наследство и се прави негова своеобразна характеристика, вниманието се 

спира основно върху обекти, свързани с археологията, в редки случаи и с 

образци на нематериалното културно наследство. За съжаление се забравя 

да се открои един изключителен по своя характер, обхват и съдържание 

обект, които през годините се е превърнал в еманация на духовното 

израстване на българската нация, а именно народното читалище. По своята 

същност това е една специфична институция, чийто корени се губят назад в 

годините, но през всичките тях тя не само не изчезва, но се и развива, 

дообогатява като идея и съдържание.  
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Както е известно, първите читалища по българските земи се появяват 

в средата на XIX в. i В началото си те се обособяват като обществени 

читални, където будните и просветни българи имат възможността да се 

докоснат до книгата, съществуващата към момента преса, както и да водят 

пространни разговори и беседи. До голяма степен това предопределя и 

тяхното наименование, с което остават и до днес. Много бързо се 

наблюдават и нови тенденции в развитието им, вследствие от което 

читалищата се превръщат във важни институции за всяко едно населено 

място където възникват като просветни и културни средища. Още в генезиса 

на своето развитие тези те разкриват облика си на доброволни организации 

на българското население. В себе си съчетават народностните традиции, 

стремежът към образование, култура и благотворителност. Всичко това е 

белег на полагане първичните основи на гражданското общество. Но това са 

и години на бурно развитие на българското национално-освободително 

движение. Ето защо читалищата не са изолирани и от този процес. По този 

начин може да се приеме, че те се явяват и еманация на въжделенията на не 

едно поколение българи. И всичко това като се започне от дейците на 

българското Възраждане, в последствие преминава през строителите на 

съвремената българска държава и се стигне до днес. Показателно е, че още 

в устава на Свищовското читалище (1856 г.) е записано, че то се основава за 

„доброто на Отечеството и за народното развитие в образоваността“. Тази 

теза, е доразвита и в приетия през 1870 г. типов читалищен устав, където 

като основни задачи пред възникващите читалища се поставя „да доставя на 

читалищната публика средства за прочитане; да подпомага българската 

книжнина; да улеснява сиромашките ученици и въобще да разпространява 

образованието измежду народа в областта“ (Кондарев и кол. 1972). Това 

виждане личи и в уставите на другите читалища. Акцент е и в устава на 

найголямото към този момент - Цариградското. е Уникалното в случая е, че 

този процес на осъзнаване и запазване на изконните български ценности 
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продължава и в днешни дни, независимо от историческия развой на 

събитията.  

С какво българското читалище, приело в името си да носи и 

определението „народно“, допринася за развитието на българската култура 

и по този начин да се явява част от културно-историческото наследство на 

страната?  

Читалищата възникват на основата на взаимния интерес на 

определена група хора. По този начин те се явяват обединение на местната 

общност. Обединяващото между тях е не толкова социалния им статус, 

колкото еднаквите виждания и мислене. Важен елемент е призванието тази 

институция да съдейства за задоволяване на културните потребности на 

населението по места. По това време борбата за новобългарска просвета и 

църковна самостоятелност на българския народ е още в началните етапи на 

своето развитие. През същите тези години се развиват процесите свързани с 

изграждащото се в българските селища местно самоуправление. 

Постепенно читалищата се включват в тези процеси, като ги допълват и 

подкрепят. Положителен момент се явява обстоятелството, че читалища 

много бързо се създават в различни краища на българските земи.  Техният 

брой расте. Възникват и в центровете на тогавашната българска емиграция 

– Букурещ и Цариград /Истанбул/. Най-видните представители на 

българската интелигенция от тези години стават основоположници и 

радетели за развитие на читалищата. Тук следва да отбележим имената на 

Георги С. Раковски, Л. Каравелов, Хр. Ботев, с които дейците на 

Букурещкото българско читалище са в тясна връзка. Екзарх Йосиф бива в 

течение на всяка стъпка на Цариградското читалище и активно съдейства 

във всички негови проявления. Доразвива се идеята, че читалищата следва 

да са в основата на националната идентичност и самосъзнание. Ето защо те 

възникват в ареала на земите населени с българи. Доказателство за това 
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намираме и публикуваното през1871 г. на страниците на в. „Македония“ - 

„Възвание към читалищата“. В него, наред с други организационни въпроси, 

се отбелязва, че читалищата имат за задача да осъществяват „еднаква 

дейност по събужданието и просвещението на целия български народ по 

всичките страни от общото ни Отечество“ (Стамболски 1927). Всичко 

това поставя читалищата като важен елемент от борбата за национално 

освобождение и възстановяване на българската държавност от втората 

половина на XIX в.  

В годините след Освобождението читалищата намират своето 

естествено място и сред новосъздадените структури и институции на 

българската държава. Според наличните, макар и не напълно точни данни, 

към края на 80-те години на XIX в. броят на изградените читалища наброява 

236. Тук се включват и читалища, които остават извън пределите на 

Княжество България, но в територии населени с българи. По този начин се 

продължава традицията читалищата да са израз на българското национално 

самосъзнание и култура. За един период от 30 години се основават нови 840 

нови читалища – 84 в периода 1880-1890 г. и 796 в периода 1890-1910 г. 

Заедно със съществуващите до този момент общата цифра на изградените в 

българските земи читалища към 1910 г. е 1076 (Лазаров 2007). Тези години 

са и период на бурно развитие на цялостното икономическо,  политическо и 

културно изграждане на страната. Типологията на селищната система се 

характеризира с малък на брой големи градове и преобладаващи малки 

населени места. Именно в тях очерталата се българска интелигенция 

поставя въпроса за нуждата от нов тип духовно и политическо общуване, 

което да надхвърля рамката на държавните просветни и културни 

институции. Неговото естествено място се явява очерталата се широка 

мрежа от читалища. Традицията, поставена още в първите години на 

тяхното създаване, се продължава. В съзнанието на хората се затвърждава 

убеждението, че читалището е важна институция. В същото време тя е 
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повече институция на хората, отколкото на държавата или местните власти. 

Читалището е място, където широк кръг от населението отделните 

общности свободно общуват с различни изкуства и се занимават с 

творчество. Тук човек сам се стреми да реализира онази част от себе си, 

която е възможно поради обстоятелствата на живота да е останала в сянка, 

но търси път за нейната изява. Ярка черта на тази институция се затвърждава 

колективният стил на работа, включването на отделната личност в 

атмосфера на група единомишленици, съучастници в културния живот. 

Продължава развитието на цялостната библиотечна мрежа в страната, в 

основата на която застават читалищните библиотеки. Разкриват се също 

така музейни сбирки. Продължават със своите изяви театрални и различни 

по характер самодейни трупи. С участието на местни учители и читалищни 

дейци през от началото на ХХ в. се сформират исторически и 

археологически дружества, които целят да повдигат обществения интерес 

към българската история и останки от миналото, да ускорят изучаването, 

съхраняването и обнародването на извори за българската история (Недков 

1998). Постепенно, с волни пожертвования на хората по места се изграждат 

специални читалищни домове, в които се обособяват пространства не само 

за културни изяви, но и места за срещи, дискусии и публични събития.   

Предвид на техния уникален обществен престиж и географско 

разпространение, читалищата изявяват своя огромен потенциал да 

способстват не само за задоволяване на определени културни и 

образователни потребности, но и за засилване на гражданското участие. 

Отново, както и през периода на Възраждането, в основата на тези  процеси 

застават едни от най-изявените представители на интелигенцията. Сред 

важните фигури, които стоят в основата на развитие на читалищното дело 

личат имената на проф. Иван Шишманов, проф. Васил Златарски, проф. 

Анастас. Иширков, проф. Борис Йоцов, Любомир Милетич, Стилиян  
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Чилингиров, Емануил Попдимитров, Добри Христов, Коста Лулчев, Стефан 

Бобчев, Ячо Хлебаров и др. Това са не само известни учени и политици, но 

и хора заемащи важни държавни постове в различните години. Те 

предприемат конкретни действия насочени към утвърждаване на 

читалищата като важен елемент от от развитието на българските културни, 

образователни и обществени процеси. В специален доклад до княз 

Фердинад, в качеството му на министър на образованието (1903-1906 г.), 

проф. Шишманов отбелязва, че читалищата са „най-активната масова 

културна институция в страната“ и са с „доказан принос в опазването на 

културното наследство“ (Недков 1998).  

И докато всичките посочени приноси на читалището се пренасят в 

годините и могат да бъдат характерни и за съвременност, то в периода до 

Балканските войни българските читалища изиграват още една важна роля 

свързана с тяхното място като културно-просветно средище на българите. 

По силата на отделните международни договори и стекли се исторически 

обстоятелства от края на XIX и началото на ХХ в. извън пределите на 

българската държава се намират значително количество територии населени 

с етнически българи. Те остават в юрисдикцията на съседни държави – 

Турция, Румъния, Сърбия. Като духовен стожер на българите живеещи там 

за продължителен период от време се явява Българската екзархия. ii В 

усилията за запазване на българското самосъзнание, национална и културна 

идентичност съществена роля играят и съществуващите вече там български 

читалища. Те продължават да са важен обединителен център, който 

отстоява културните и исторически ценности на българите живеещи извън 

териториите на българската държава. За съжаление, по редица причини, а 

не и без външна намеса, тези читалища постепенно отмират и изчезват. 

Последвалите години се оказват съществени не само за развитието на 

народните читалища, но и на българската държава като цяло. Важен 

отпечатък оставят и поредицата от войни, както и последвалите ги 
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национални катастрофи, които спират развитието на читалищното дело. 

Въпреки това, в отделни места продължава разкриването на нови читалища 

и строеж на сгради предназначени за тяхното функциониране.  

През 1927 г. е изработен и приет от Народното събрание специален 

закон насочен към читалищата. В него отново се подчертава тяхната 

съществена роля като културно-просветна организация, както и се 

подчертава мястото му в общия процес по опазване на културно- 

историческото наследство и памет. Акцент се поставя върху 

общественополезната и народна дейност, която е призвана да изпълнява 

читалището.iii До 1944 г. законът претърпява една съществена промяна – 

през 1941 г., която по същество е ориентирана към известно свиване 

правомощията на читалищата и техния съюз и ограничаване на тяхната 

автономия. Запазва се обаче разбирането, че читалището е обществено 

значим културно-просветен институт, който е и инструмент за обединяване 

на всички слоеве на българското интелектуално общество. Това е и в унисон 

с възприетата държавна политика, насочена към използване ресурса на 

различни организации, съчетаващи „художествено-естетическите методи и 

изразни средства с образователните и възпитателни функции на културната 

политика” (Денчев и Василева 2010).  

След 1944 г. законодателството е изцяло променено. През 1945 г. е 

приета и обнародвана Наредба-закон за народните читалища.iv Макар и в 

друга обстановка на развитие, отново към дейността на читалищата интерес 

проявяват представители на обществения и политически елит. Като 

централен орган, който да провежда държавната политика в сферата на 

културата и опазването на културното наследство се създава Комитетът за 

наука, изкуство и култура (КНИК). Той залага основите на действия, 

съобразени с „принципите на централизма и строгата регламентация”. От 

1949 г. към КНИК е сформиран и специален отдел за музеи, библиотеки и 
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книгоиздаване (Денчев и Василева 2010). Съобразно новата 

общественополитическа обстановка като основна цел на читалищата се 

възприема провеждане на „културната политика на народната власт“. На 16 

юли 1955 г. излиза Постановление на Министерския съвет, ЦК на БКП и НС 

на ОФv насочено към дейността на народните читалища. На взетото през 

следващата година решение читалищата стават част от структурата на НС 

на ОФ.vi Техните функции се свеждат до провеждане на държавна културна 

политика, насочена към задоволяване на културните потребности на 

населението по места. Читалището се явява център на т.нар. художествена 

самодейност. Тук обаче продължават да съществуват и множество музейни 

сбирки, които наред с училищните такива, развиват широка краеведческа 

дейност. Библиотечната дейност отново е широко застъпена, като 

читалищните библиотеки остават гръбнака на библиотечната мрежа в 

страната.  

Настъпилите след 1989 г. обществени и политически промени в 

България неминуемо дават своето отражение и върху дейността на 

читалищата. На дневен ред се поставя въпроса за преосмисляне дейността 

на народните читалища, като естествени културни средища във всички 

населени места на страната. На 9 октомври 1996 г. Народното събрание 

приема текстовете на нов Закон за народните читалища. Същият извежда 

читалището като самостоятелно юридическо лице и основна за страната 

културно-просветна организация. Самият закон по своята същност 

предоставя доста възможности за самостоятелно развитие на читалищата. 

Запазва се и основната мисия на читалищата – като място за съхранение на 

народната памет и неделим елемент от процеса по опазване и съхраняване 

на културното наследство на страната. vii Институционализирането на 

читалищата като граждански сдружения с идеална цел по силата на 

въведеното законодателство им дава големи възможности за осъществяване 

многостранни инициативи, чрез които гражданите независимо от 
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образование, пол и социална принадлежност получават широк достъп до 

културни продукти и в най-отдалечените райони на страната. Нещо повече, 

развивайки се в новите условия читалищата разширяват дейността си извън 

рамките на обичайната за тях културна сфера и провеждат програми за 

подпомагане на лицата в неблагоприятно социално положение и 

малцинствените групи.   

Новият статут на читалищата им осигурява големи възможности за 

реално самоуправление и гражданско участие. Всичко това бива оценено и 

извън страната. В направения от чужди експерти прочит по отношение 

принципите, възможностите и очакванията при изграждането на 

национална културно политика и основните институции свързани с нея на 

читалищата се отдава полагаемото им се място. В доклада на 

изследователски колектив, ръководен от Чарлз Ландри и Робърт Пулфорд 

при разглеждане мястото и ролята на народните читалища в системата на 

българското културно пространство и тяхната значимост за културно- 

историческото наследство на България се изказва препоръката читалищата 

да се преоткрият като основна котва, както за културното развитие, така и 

за развитието на гражданското общество, тъй като те представляват 

всестранна и много демократична институционална форма, разпространена 

в цялата страна (Ландри и Пулфор и кол. 1995).  

През последните години още една роля на народните читалища, не 

само като елемент на културното наследство, но и като институция призвана 

да го опазва и популяризира, излиза на преден план. В края на 2017 г. 

ЮНЕСКО вписа в регистъра на добрите практики читалището, като пример 

за институция полагаща усилия по посока запазване на наследените 

традиции, стоящи в обсега на нематериалното културно наследство.viii  
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В заключение може да се отбележи, че значимостта на народните 

читалища в цялостния процес по опазване, съхраняване и популяризиране 

на българското културно-историческо наследство е от изключителна 

важност. Доказателство за това са следните няколко съществени 

характеристики, които стоят в основата на тази институция още от зората на 

нейното създаване, предават се през поколенията и годините и показват 

устойчивост в развитието си и до днес:  

- Читалищата имат предимството на институция, която е неизменна в 

облика на страната - и когато се представя българската национална 

традиция и идентичност, и когато се чертае стратегията за бъдещо 

развитие.  

- Публичното пространство възприема народното читалище като пример 

за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение 

и развитие на традиционните ценности на нацията.  

- Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния 

процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на 

читалищата и тяхното легитимиране пред обществото.  

- През своята повече от 150-годишна история българското читалище има 

своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през 

годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият 

потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското 

общество.  

- Читалищата се уповават на своите корени като национални, социални, 

културни, образователни и информационни организации и отговарят на 

предизвикателствата на съвременния свят.  
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