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ВЪВЕДЕНИЕ 

„... Читалищата... тук е оная нравствена сила за един народ,  
от която се боят и най-силните неприятели,  
шарлатани и недоброжелатели на народа...  

В развитието на умствений и гражданский живот  
чрез съдействието на Читалищата ще ся издигне и  

в Българский народ такова върховно съдилище,  
спасителен осветител на общото дело...“  

 
Екзарх Йосиф I1 

 
За българина народното читалище е една от най-знаковите 

институции, създадени преди години, продължаващи да при-
състват и да се развиват и днес. Общественото мнение го възп-
риема като място със своя специфична мисия. Тук се получават 
не само знания, но се и съхраняват, опознават и препредават 
голяма част от традиционните ценности на нацията. Неговите 
корени се откриват в миналото. Те са преплетени с формира-
нето на стремеж за независимост, модерно образование, форми 
на благотворителността, наченки на гражданско осъзнаване и 
начало. Всичко това завоюва за българското читалище безс-
порната позиция на организация, създадена от и за хората, 
спечелила тяхното доверие и признателност. Изградено като 
доброволно сдружение, то работи основно в подкрепа на общ-
ността. Отличава се с ярко изразен потенциал, спомагащ за из-
граждане на познания, стимулиране на социална промяна, ук-
репване на обществения облик, отговарящо на предизвикател-
ствата на съвременния свят. 

Българското читалище възниква в сложната за нацията 
обстановка, белязала по-голямата част от XIX в. Самостоятел-
ната държавност не съществува, няма условия за политическо 
развитие и самоопределение. Над Балканите доминира Осман-

                                           
1 Из слово на Лазар Йовчев (екзарх Йосиф I), изречено по повод годишния 
празник на Цариградското българско читалище. – В: 150 години народно 
читалищно дело – сборник. С., 2007, с. 253. 
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ската империя. От първите десетилетия на века борбите за на-
ционално освобождение на съседните народи почват да дават 
своите позитивни за тях резултати. Настъпват важни за тях 
промени, които слагат отпечатък и върху българите. Те оказ-
ват съществен стимул и спомагат за напредъка и реализиране 
идеите на оформилото се движение за българска национална 
независимост. Нейните радетели приемат борбата за културно 
и просветно самоопределение за важна крачка към крайната 
цел – самостоятелна българска държава. Показателни са ду-
мите на един от съвременниците на първите читалища – Заха-
рий Стоянов, написани по отношение на русенското читалище 
„Зора“, основано през 1866 г. Той казва: „Това читалище е ал-
манах, това читалище е университет, това читалище е учили-
ще, това читалище е средище за култивиране на любов към 
отечеството и за подготовка на саможертва в името на отечест-
вото“.2 В тази ситуация читалището се образува като една от 
първите, ако не и първата по рода си организация на българи-
те, която ги сближава на основата на взаимния интерес, цели и 
мисли. Насочено към запазване на националната идентичност, 
към развитие и просперитет, то става основополагащо за по-
нататъшно изграждане и на други сродни организации. В го-
дините на своето развитие читалищата се доказват не само 
като изключително устойчиви, но и като такива с възможности 
за адаптиране към новите условия на развитие.  

От първите години на съществуването си българското чита-
лище е натоварено със задачата да съдейства предимно в посока 
задоволяване културните потребности на населението по места. 
В изпълнение на тази си мисия то оказва неоценима помощ и 
на образованието, като подпомага и този процес. Налага се раз-
бирането, което се превръща в традиция, че тук е онова място, 
където най-широк кръг хора свободно могат да общуват помеж-
ду си, да обменят мисли, да развиват своите индивидуални за-

                                           
2 Захарий Стоянов е един от активните участници в учреденото по идея на 
Драган Цанков през 1866 г. читалище „Зора“ в Русе. Негови активни дея-
тели са Никола Обретенов, Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов и др. За 
първия си досег с читалището З. Стоянов пише в своите „Записки по бъл-
гарските въстания“. 
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ложби и дарби. Способства се тук да се получи нов тип позна-
ние, на базата на което човек сам да опита да реализира своите 
възможности. В отличителна черта се превръща и възприема-
нето на принципа на колективния стил на работа, включването 
на отделната личност в атмосфера на група единомишленици, 
съучастници в културния живот. Това спомага за постигането 
на уникален за българските разбирания обществен престиж по 
отношение на институция. Като се прибави и широкото географ-
ско разпространение, то обяснимо е защо за малък период от 
време читалищата се превръщат в най-важната организация, 
на която се разчита да съдейства за задоволяване на определе-
ни културни и образователни потребности и за засилване на 
гражданското участие. Всичко това ги определя като значим 
фактор за обществена промяна и развитие. 

И ако дотук казаното за читалищата е на базата на тяхната 
история и развитие през годините, то много важно е да се посо-
чи и как те стоят в съвремието ни. На първо място, нужно е да 
се проследи как ги разпознават хората. През последните години 
тази тема е обект на различен тип коментари. Най-често, когато 
се говори за читалищата, се посочва, че същите са доброволна 
институция с насока към културата. Те са „изконна“, „самобит-
на“, „важна за българщината“, „доброволна“ и пр. организа-
ция.3 Но ако се потърси определение за понятието „читалище“, 
то наред с традиционните се срещат различни обяснения. Пър-
вите се основават на историческите събития и даденост. Счита 
се, че в основата на името е коренът на думата, т.е. от „чета“. 
Като доказателство се посочва, че тук са разкрити и първите 
читални. Определението е посочвано още в първите читалищни 
документи. Други обаче търсят обяснение в етимологията на 
думата, която превеждат от санскрит, което е сравнимо с опре-
деленията „отбелязване“, „разбиране“, „знание“ и оттам отново 
към четене и търсене на познание cit/чит със значение чета, 
учител, читател, знание, разбиране). А към средата на XIX в. 
позоваването на старинните думи е често срещано явление.4 И 
                                           
3 Запрянова, А. Народните читалища – народни университети по родолю-
бие. – В: 150 години народно читалищно дело – сборник. С., 2007, с. 37–43.  

4 Читалищата като средище за развитие на общностите в селските райони. 
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в двата случая това води до налагане на едно определение, кое-
то по същество следва да дава информация за дейностите, които 
се поставят за изпълнение. В публичното пространство се нала-
гат и мнения, че това е институция, която основно следва да се 
отнесе в миналото, като, разбира се, има свои проявления и 
днес. Често се използва следното определение: „културна инс-
титуция за разпространяване на знания и култура, особено ак-
тивна през Възраждането“. И в допълнение – „сграда, в която 
се помещава такава институция, има библиотека, театрален 
салон, зала за репетиции“.5 За чужденците „читалище“ е не са-
мо трудно за произнасяне понятие, но съдържа в себе си и доста 
енигматичност. В повечето случаи те го свързват с организация, 
която работи предимно в сферата на доброволчеството и благот-
ворителността. Приемат обаче, че тя е важна за българския на-
род и е изпълнена с елементи на народопсихология, което я 
прави специфична и характерна.6  

Всички смятат за важно да се отбележи, че винаги към 
названието на читалището присъства определението „народ-
но“. От своя страна това в най-пълна степен определя разбира-
нето за същността на институцията, както и за признанието, 
което и е отделено. Посоченото показва, че ролята и мисията на 
читалищата са важни не само за проследяване на процесите в 
миналото, но е и изключително актуално тяхното продължение 
да бъде разглеждано и като част от съвремието. Именно това 
разбиране предопределя и избора на тематиката, която е 
обект на настоящото изследване. Различните етапи на разви-
тие, през които преминават читалищата, превръщането им в 
мрежа от важни за обществото културни институти е неотмен-
на част от историята на българския народ. Запазването памет-
та на нацията е взаимносвързано и често обусловено именно от 
мястото и присъствието на читалищата. Не един път те са спо-
могнали не само за неговото духовно, но и за физическото му 
оцеляване. В съвремието ни е нужно да се обърнем именно към 
                                                                                                       
Доклад на тематична работна група. С., 2014, с. 4. –  http://www.agora-bg.org/. 

5 Онлайн речник на думите в българския език. –  http://rechnik.info/.  
6 Ландри, Ч. Културната политика в България. Доклад на европейски екс-
пертен екип. С., 1997, с. 167. 
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тези корени, за да можем да се изправим и пред трудностите. 
По този начин темата за развитието на читалищната мрежа в 
страната, превръщането на натрупания от нея опит в нацио-
нален капитал е важна и значима. Нужно е тя да бъде обект 
на внимание от страна на цялото общество. Всички тези въпро-
си не един път са разглеждани от различни учени, политици, 
общественици. Частично засегнати или в по-голяма детайлност 
проследени, те и днес не губят своята актуалност. Напротив – с 
особена сила изпъкват именно днес. Събитията, свързани с из-
дигане на духовността като основен приоритет, показват, че 
читалищата не са отживелица и не са останали в миналото, 
както някои ги определят, а са част от съвременността ни и е 
нужно темата за тях да бъде поставена отново на дневен ред.  

При направата на историографски преглед по темата за 
читалищата е видно, че тя вълнува редица изследователи. Пе-
риодите на тяхното създаване, първично изграждане и разви-
тие за първи път подробно са описани през 1930 г. от Стилиян 
Чилингиров. В своя труд „Българските читалища преди Осво-
бождението. Принос към историята на Българското възражда-
не“ той проследява всички онези моменти, довели до появата 
на първите читалища, тяхната взаимовръзка с образованието и 
църквата, настъпването на нови обществени и икономически 
промени в българското общество в средата на XIX в. и пр. Кни-
гата съдържа много данни и за 131 читалища, които са се отзо-
вали на молбата на автора да предоставят свои архивни мате-
риали.7 През първите години на XX в., по повод на отбелязва-
нето на юбилейни годишнини, са отпечатани много сборници, 
които са свързани с изграждането на конкретни читалища. Тук 
може да се посочат тези, разкриващи читалищното дело в 
Свищов, Шумен, Разград, Сливен и др. По същество това са и 
едни много добри краеведски проучвания.8  

Като първо значимо, сериозно и обемно по своето съдържание 
изследване може да се посочи трудът на Никола Кондарев „Чита-
                                           
7 Чилингиров, Ст. Българските читалища преди Освобождението. С., 2000. 
8 Юбилеен сборник на Българското народно читалище „Зора“ в гр. Сливен 

(1860–1910). С., 1910; Двадесет и пет години в служба на родната просвета 
и култура (1911–1936). Юбилеен сборник. С., 1937. 
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лищата в България. Поява, същност и задачи“, писан още през 
1939 г.9 В резултат на нови проучвания той го доработва и допъл-
ва и през 1950 г. излиза обширното издание „Народните читали-
ща – вчера, днес и утре“. И в двата си труда Кондарев се опира на 
наличната изворова база, както и на направените от Чилингиров 
проучвания.10 На следващо място може да се открои двутомникът 
„Народните читалища преди Освобождението“ (т. 1 – 1972 г. и т. 2 
– 1979 г. ), отново с автор Никола Кондарев, но в съавторство със 
Станьо Сираков и Петър Чолов. Подробно се представят значими 
моменти, свързани с историческите събития, съпътстващи разви-
тието на читалищното дело през първите години на неговото изг-
раждане. Показани са и отделни документи, които също допълни-
телно дават представа за ситуацията, в която читалищата са се 
структурирали и разпространили.11 Посочените проучвания спи-
рат основно вниманието си на възрожденския период в българс-
кото читалищно дело. Но и следващите години на развитие също 
предизвикват интерес. Отново по повод на юбилейни чествания са 
направени нови проучвания, които не се спират само върху исто-
рически моменти, но и разглеждат въпроси, важни за съвремието 
на народните читалища. От печат излизат два големи сборника, 
съдържащи поредица от статии, придружени и от препечатани 
архивни документи. Това са сборниците, посветени на 150 години 
читалищно дело (2007 г.) и 160 години читалищно дело (2016 г.). 
Тук присъстват със свои материали  Станьо Сираков, Стойко Ла-
заров, Петър Чолов, Атанас Божков, Христо Илиев и др.12 В обсега 
на своите научни дирения тематиката е предизвикала интереса и 
на историци, между които могат да се посочат Николай Жечев, 
Веселин Трайков и др.13 Важно е да се посочат и проучванията, 
направени за българските читалища, възникнали през възрож-

                                           
9 Кондарев. Н. Читалищата в България. Поява, същност и задачи. С., 1939. 
10 Кондарев. Н. Народните читалища – вчера, днес и утре. С., 1950. 
11  Кондарев, Н., С. Сираков, П. Чолов. Народните читалища преди Осво-
бождението. Т. 1. С., 1972.; т. 2. С. 1979 г. 

12 Подбрани публикации, свързани с читалищната тематика, са посочени в 
раздел „Използвани източници и литература“. 

13 150 години народно читалищно дело – сборник. С., 2007; 160 години общо-
народно читалищно дело – сборник. С., 2016. 
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денската епоха извън основните български земи. Тук изпъква 
трудът на Елена Харбова, посветен на знаковото Цариградско 
българско читалище.14 В самостоятелните трудове и на други ис-
торици, проследяващи процесите на Българското възраждане, 
темата за читалищата също така присъства.15 Възстановяването 
на Съюза на народните читалища през 1990 г. като самостоятел-
на организация е повод за нови проучвания. Обобщаващ се явява 
трудът на Стойко Лазаров, който проследява съюзната идея в 
нейния генезис и развитие.16 Взаимовръзката читалище–
училище е важна особено в контекста на взаимност и оказване на 
взаимно влияние.17 С оглед и на новите процеси в общественото 
развитие на читалищата все повече се отделя внимание като кул-
турологичен феномен, който оставя траен отпечатък върху кул-
турния ландшафт на страната ни и продължава да играе същест-
вена роля и в съвремието ни.18 В тази посока се открояват изслед-
ванията на Райна Гаврилова, както и такива, реализирани по 
линията на различни проекти. Последните се базират на прове-
дени теренни проучвания, което показва актуална към съответ-
ния момент картина на читалищната мрежа.19  

Тематиката продължава да става още по-интересна в ре-
зултат от навлизането на нови способи на управление и ме-
ниджмънт, особено след 2000 г.  Мениджмънтът на читалищ-
ната дейност е обект на научни публикации, сред които се от-

                                           
14 Харбова, Е. Българското читалище в Цариград (1866–1876 г.) и културно-
националното възраждане. С., 2006. 

15 Стоянов, Ив. История на Българското възраждане. Велико Търново, Из-
дателство „Абагар“, 1999 г.; Гаврилова, Р. Векът на българското духовно 
възраждане. С., 1992. 

16 Лазаров, Ст. Читалищният съюз (1811–2011). С., 2011. 
17 Цонева, П. Тенденции в развитието на читалищното образование в Бъл-
гария (1878–1944). – Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“. Факултет по 
педагогика. Книга „Педагогика“. Т. 110. С., 2017, с. 38–89. 

18 Ненова, С. Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и 
българската специфика. – В: Дриновски сборник, т. XI. С., 2018, с. 160–168. 

19 Гаврилова, Р. и кол. Читалищата в България – минало, настояще и бъ-
деще. С., 2000. 
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крояват тези на Силвена Байракова.20 Към тях може да при-
бавим и редица анализи, както и методически разработки, 
които са под формата на наръчници. Същите са ориентирани 
към представяне на различни казуси от дейността на чита-
лищата в съвременния ден. Изведени са отделни проблеми, 
които следва да намерят и своето разрешение. Дадени са кон-
кретни насоки по отношение приложимостта на актуалното 
законодателство.21 

За целите на настоящото изследване отново е направено 
подробно проучване, част от което се явява събиране и анали-
зиране на наличния богат изворов материал. Прегледан е пе-
риодичният печат от средата на XIX в., в т.ч. пълното течение 
на сп. „Читалище“.22 Ценни документи се съдържат в Цент-
ралния държавен архив и Българския исторически архив в 
Националната библиотека23. Спомените и дневниците на ня-
кои от първите читалищни дейци също са важен източник на 
информация.24 Проучени са и достъпни уеб публикувани бази с 

                                           
20 Байракова, С. Културни влияния и предпоставки за възникването на 
българските читалища и тяхната роля в конструирането на българската 
национална идентичност. – Годишник на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, Философски факултет. Книга Докторанти. Том 1 
– 2016. С., 2017, с. 275 (270–281); Байракова, С. Българските читалища – 
между възхвалата и отрицанието: Читалищен мениджмънт в съвременен 
контекст. Дисертация за присъждане на научната и образователна сте-
пен „доктор“. С., 2020. 

21 Наръчник за местни власти по прилагането на Закона за народните чита-
лища и Закона за обществените библиотеки. С., 2011; Новата правна рам-
ка на българските читалища. Въпроси и отговори. С., 2009; Проучване и 
оценка на информираността и работата на общинските власти по прила-
гането на законодателството в сферата на обществените библиотеки и на-
родните читалища. С., 2011.  

22 Дигитален архив на пълното течение на сп. Читалище, за периода 1870–
1875 г., е достъпен на http://digilib.nalis.bg/. Отделни броеве се съхраняват 
в библиотеката на Народно читалище „Надежда 1869“ – В. Търново, както 
и във фондовете на  НБКМ. 

23 НБКМ, БИА; ЦДА, ф. 136, оп. 58, а. е. 34. 
24 Стамболски, Хр. Автобиография. Дневници и спомени, т. I (1852–1868); т. 2 

(1868–1877). С., 1927. 
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данни,25 както и специализирани портали за читалищата.26 
Използвани са и разработки по тематиката, които са в резултат 
на повече от 20-годишна активна дейност на автора в тази по-
сока.27 За постигане на актуални данни е проведено и ново са-
мостоятелно анкетно проучване. Всичко това спомага настоя-
щото изследване да представи една пълна картина на чита-
лищното движение в страната, която да включва както предс-
тавяне на по-съществени исторически моменти, така и въпро-
си, характерни за организацията и управлението на съвремен-
ното читалище. 

                                           
25 Дневници на XIX ОНС, 1920. Кн. 1. С., 1922.; Дигитална Библиотека „Ма-
тице српске“; Дигитален архив на Столична библиотека. 

26 Портален сайт на народните читалища – www.chitalishta.com. 
27 Подбрани статии на автора, свързани с читалищната тема, са отбелязани 
в раздел „Използвани източници и литература“. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 „… Читалищата са съсредоточия на  
най-просветените и най-деятелни за  

напредъкът на народността ни български сили…“ 
 

Марин Дринов1 

 

В цялата своя история и развитие читалищата играят важ-
на и значима роля, насочена към формирането на българския 
народностен дух и самосъзнание. Не е случайно, че през всич-
ките повече от 160 години на тяхното съществуване те винаги са 
определяни като „народни“. През годините обособилата се чита-
лищна мрежа бързо се изгражда и покрива цялата територия на 
страната. Всяко едно селище се стреми да образува такова свое 
културно средище, посредством което хората не само да получат 
свободен достъп до познания за всичко заобикалящо, но и да 
намерят място за изява на таланта и възможностите си. С чита-
лищната идея се ангажират едни от най-големите дейци от въз-
рожденската епоха. В следващите години на самостоятелна бъл-
гарска държава учени, общественици, журналисти, творци ста-
ват активни читалищни деятели. Към читалищата интерес про-
явяват и българските държавници – монарси и правителствени 
ръководители, политици и народни представители. Това показ-
ва и значимостта, която им е отдавана, както и престижа, който 
успяват да си извоюват през годините.  

Народните читалища се създават в период, в който борбата 
за национална независимост е основната цел на цялото общест-
во. Те се превръщат в съществена част от този процес. В години-
те на самостоятелно държавно развитие присъствието им в об-
ществения и политически живот доказва, че вниманието, което 

                                           
1 Из обръщение на Марин Дринов „Писмо до българските читалища“. –  
Дринов, М. Съчинения. Т. II. С., 1971, с. 259. 
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им е отделяно, е нужно не само да продължи, но и да намери 
своята подкрепа от страна и на държавата. Разработването на 
специално законодателство е в отговор на тази необходимост.  

В съвремието от особена важност е да се обърне съществено 
внимание на читалищата не само като духовно средище, но и 
като такова, което играе важна роля за формирането на общест-
веното съзнание и моралните ценности, създава и насочва опре-
делен информационен поток и спомага за развитието на граж-
данското общество. Изхождайки от тяхната същност, от преда-
дените и отстоявани през годините традиции, както и от силното 
обществено присъствие в тяхната дейност, те с право могат да 
бъдат посочени като важен фактор за развитието на населените 
места, отделните региони и на страната като цяло. Именно в тях 
е създаден център, даващ възможност за общуване на хора от 
различни поколения, възраст и религия. Без ограничение в 
техния социален или интелектуален статус, същите обменят 
информация помежду си, учат се един от друг и така спомагат 
за решаване и на обществено значими въпроси. Това е същест-
вена предпоставка за формирането на нов тип междуличностни 
отношения. Подкрепя се изграждането и реализирането на по-
литика на национално ниво по отношение задоволяване на кул-
турно-просветните нужди на населението. Положителен в това 
отношение е развиващият се процес на натрупване на нови 
знания, опит и самочувствие сред читалищните дейци. Въпреки 
че има констатирани и доста проблеми, читалищата се иденти-
фицират като потенциални добри партньори, които с желание и 
възможности могат да подкрепят както отделната личност, така 
и местната общност в нейното развитие и търсения. За това 
спомага широкият кръг от дейности и възможности за участие 
на читалищата на различни нива. Естествен е и процесът, насо-
чен към разширяване на сферите, в които те могат и заемат 
мястото на инициатори и иноватори. 

Идентифицираните проблеми са важни и се отнасят не са-
мо до читалищната мрежа, но и до обществото като цяло. Ето 
защо е нужно темата за читалищата да бъде разглеждана ви-
наги многопластово, в контекста на историческите и съвремен-
ните процеси. Ангажираността на хората в тяхното разрешава-
не може да спомогне за преодоляване на поредица от на пръв 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 201 

поглед неразрешими задачи. Историята е доказала, че чита-
лищата умеят и могат да се справят с тях. Казаното от първос-
троителите на читалищното дело и днес има своята актуалност 
и значимост.  

Важното е поколенията да го оценят! 
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С., 2011. – https://ncf.bg. 

− Развитие на общности. – В: Поредица „Съвременно чи-
талище“. С., 2003, ISBN 954-9724-63-8. 

− Сто години народно читалище – Свищов. Юбилеен сбор-
ник 1856–1956. Под общата редакция на д-р Рачо К. Казански. 
Свищов, 1958. 

− Трети конгрес на българската култура – 18–20 май 1977 г. 
Стенографски протокол. С., 1977. 
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1983 г. Стенографски протокол. С., 1984. 

− Читалищата в България – минало, настояще и бъдеще. 
С., 2000, ISBN 954-9724-26-6. 

− Юбилеен сборник на Българското народно читалище 
„Зора“ в гр. Сливен (1860–1910). С., 1910.  
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− 150 години читалищно дело. С., Издателство „Българска 
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Дисертационни трудове: 
− Байракова, Славена. Българските читалища – между 

възхвалата и отрицанието. Читалищен мениджмънт в съвре-
менен контекст: Дисертация за присъждане на образователна 
и научна степен „доктор“ професионално направление 3.1. Со-
циология, антропология и науки за културата (Теория и исто-
рия на културата. Българското читалище и съвременните по-
литики за култура). С., 2020. 

Интернет портали и уеб сайтове: 
− Национален статистически институт – www.nsi.bg  
− Нематериалното културно наследство на България – 
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− Интернет портал на Асоциация „Съвременни читалища“ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Устав на Свищовското читалище 

Сто години народно читалище – Свищов.  
Юбилеен сборник 1856–1956.  

Под общата редакция на д-р Рачо К. Казански. Свищов, 1958.  
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Правилник (Устав) на Цариградското  

българско читалище 
Регионална библиотека „Л. Каравелов“, Русе  

(специални фондове) 
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Читалище. Повременно списание.  

Издава ся от Българското читалище в Цариград.  
Главен редактор М. Д. Балабанов, Л. Йовчев,  

П. Р. Славейков, С. С. Бобчев и др. 
(При сътрудничеството и на други от учените ни.)  
Цариград, 1870–1875. В печатницата на вестник  

„Македония“. Отговорник Ив. Найденов.  
Национален музей на образованието, Инв. № 1084 В 
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Писмо до българските читалища на Марин Дринов 

Дринов, М. Съчинения. Т. II. С., 1971, с. 259. 
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Сградата на читалището в Свищов, началото на XX в. 

Архив на Първо българско читалище  
„Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“, Свищов 
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Сградата на читалището в Лом, началото на XX в. 
Архив на Народно читалище „Постоянство 1856“, Лом 
 
 

 
Сградата на читалището в Шумен, началото на XX в. 
Архив на Народно читалище „Добри Войников 1856“, Шумен 
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Сградата и основната зала на читалище „Надежда“  

в Търново, началото на XX в. 
Тук заседават III Велико народно събрание (19 октомври 

1886 г.), IV Велико народно събрание (3–17 май 1893 г.) и  
V Велико народно събрание (9 юни – 9 юли 1911 г.). 
На сградата е поставен историческият надпис  

„Съединението прави силата“. 
Архив на Народно читалище „Надежда 1869“, Велико Търново 
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Инициативен комитет за създаване  

на читалищния съюз, 1910 г. 
Прави (от ляво надясно) – Д. Цветков,  

Ст. Гидиков, А. Попов. 
Седнали (от ляво надясно) – Ил. Стамболиев,  

д-р З. Димитров, Хр. Белов, Н. Камбуров. 

 
Делегати на Учредителния конгрес на Читалищния 

съюз в София, 1911 г. 
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Проф. Иван Шишманов, 

първи председател на Съюза на народните читалища 

 
Членовете на Върховния читалищен съвет (1935–1936 г.) 
Прави (от ляво надясно) – инж. В. Орозов, Зл. Златев,  
Н. Монев, Т. х. Върбанов, Цв. Минков, Г. Пеев, Хр. Киселов.  

Седнали (от ляво надясно) – проф. Б. Йоцов,  
Ст. Чилингиров, Я. Хлебаров, Н. Анков, проф. Хр. Негенцов. 





 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на монографията „Исторически преглед, развитие и 
съвременност на читалищното дело в България  

(подбрани моменти)“ 
с автор доц. д-р Венцислав Велев 

Изследване върху миналото, същността и бъдещето  
на българските читалища 

„Според мен религията на българите е заложена 
в същността на техните уникални  

културно-просветни сдружения, наречени читалища.“  
Думи на  

г-жа Маргарет Хилда Тачър, 
министър (държавен секретар) на образованието  

и науката (19 юни 1970 – 4 март 1974 г.) и 
министър-председател (4 май 1979 – 28 ноември 1990 г.) 

на Обединеното кралство Великобритания 
 и Северна Ирландия, 

от разговор с 
 проф. Александър Янков, 

извънреден и пълномощен посланик на България в 
Обединеното кралство Великобритания 

 и Северна Ирландия (1972–1976 г.) 

 

Представеният за рецензиране труд, озаглавен „Истори-
чески преглед, развитие и съвременност на читалищното дело 
в България (подбрани моменти)“, с автор доц. д-р Венцислав 
Велев разглежда тематиката, свързана с проследяване на про-
цесите по възникване на читалищната идея, нейното развитие 
през годините и съвременните етапи на изграждане. Обектът 
на изследване – „народното читалище“, е една от най-
българските и същевременно народностни институции, която 



 

ние, българите, сами сме създали. По същество част от отделни 
моменти, свързани с читалищната история, са стояли в обсега 
на различни изследвания. Като се започне от Стилиян Чилин-
гиров и се премине през Иван Шишманов, Никола Кондарев, 
Станьо Сираков, Петър Чолов, Христо Иванов, Веселин Джан-
кардашлийски и Стойко Лазаров. Всички изброени, освен изс-
ледователи на читалищното дело, се явяват и активни дейци, 
пряко или косвено ангажирани с отделни етапи от развитието 
му. Когато говорим за ангажименти към читалищното дело и 
конкретно към читалищата в България и техния Съюз, задъл-
жително трябва да споменем имената на българските царе 
Фердинанд I и Борис III.  

Още от самото начало прави впечатление, че трудът е пос-
троен върху широка изворова база. Използвани са различни 
архивни документи. Отчетени са и разработките на редица 
учени, които са били привлечени от тази тематика. В същото 
време това е първи по рода си подобен обобщаващ труд, който 
се спира на по-важните и съществени моменти от читалищната 
история. Нещо повече, процесите се проследяват в тяхната ди-
намика, посредством която се разкриват и част от съвременни-
те проблеми, пред които са изправени читалищата.   

Монографията е структурирана в няколко отделни глави, 
представящи читалищното дело в исторически аспект. Напра-
веният преглед на периода, свързан с възникването на първи-
те читалища в страната, разкрива не само епохата, но и стре-
межа на българските възрожденци за търсене на ново духовно 
извисяване, което е част и от пътя към борбата за национално 
освобождение. В следващите години този ентусиазъм се засил-
ва, като той добива и нови измерения. Едни от най-известните 
български интелектуалци стават радетели за развитието и из-
граждането на нова читалищна мрежа. Проследен е нейният 
път и начини на увеличаване. В контекста на предните раз-
съждения тук е необходимо още веднъж да посочим, че с чита-
лищната идея са ангажирани такива личности като проф. 
Иван Шишманов и цар Борис III, което само по себе си е пока-
зател за важността на въпроса. Именно това е изтъкнато в мо-
нографията, като специално място е отделено на част от бъл-
гарските учени и общественици, които издигат читалищната 
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идея като част от българския национален идеал, насочен към 
просперитета на нацията.  

Отделна глава е посветена на съюзната идея и изгражда-
нето на Съюза на народните читалища. Тази уникална по своя 
дух, смисъл и реализация българска организация е представе-
на подробно. Приносен момент се явява проследяването на 
нейното развитие в контекста и на останалите сродни органи-
зации, които възникват по същото време. Също така и значе-
нието и, свързано с отстояване на възприетите от читалищата 
принципи на развитие, както и дейността в сферата на зако-
нотворчеството. В този смисъл особен интерес предизвиква 
глава трета, която е посветена на читалищното законодателст-
во. Изработването на основния читалищен закон, неговата 
промяна през годините, както и съпътстващата го нормативна 
база са представени в хронологичен порядък, като са изведени 
важни елементи, които определят и развитието на читалищата 
в отделните години. Анализът на законите, който е направен, 
разкрива изключителната компетентност и познания на авто-
ра. Паралелът между първия  (1927 г.) и последния (1996 г.) 
читалищен закон е аналитично структуриран. Само по себе си 
това е ценен принос в изследването на законотворческите про-
цеси в областта на културните институции у нас. 

Читалищният мениджмънт, новите условия на развитие,  
разкриването на широк набор от дейности и управленията на 
процесите в читалищата са подробно изложени в четвъртата 
глава. Впечатление прави широката национална анкета, в ре-
зултат на която авторът умело е откроил някои от най-
съществените и проблемни моменти, пред които са изправени 
днешните читалища. Направени са и конкретни препоръки за 
тяхното преодоляване. Това е в резултат и на неговия богат 
административен и управленчески опит. Авторът от години се 
занимава с тези въпроси от различна гледна точка – научна, 
административна, обществена. А това му дава възможност за 
цялостен поглед върху проблемите, които изследва.  

Считам, че предложеният за рецензиране труд се отличава 
със своята многопластност, многоаспектност и практическа 
ориентация. Той е безспорно научно изследване, което дава ос-
новата за проследяване на част от процесите в техния генезис 



 

и развитие, а оттук и практическо набелязване на визия за бъ-
дещо развитие. До този момент толкова обстоен и подробен 
труд, както и в такъв ракурс не е публикуван. 

Настоящата монография отговаря на целите и задачите, 
както и на стратегията за развитие на Академичното издателс-
тво „За буквите – О писменехь“, което винаги се е спирало на 
изследвания, които представят мястото и ролята на български-
те културни институции в съвременното ни развитие.  

 
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

Почетен председател  
на Съюза на народните читалища 
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Р Е Ц Е Н З И Я  
на монографията „Исторически преглед, развитие и 
съвременност на читалищното дело в България 

(подбрани моменти)“ 
с автор доц. д-р Венцислав Велев 

 

Принос към изследването на читалищното дело 
в България 

Представеният за рецензиране труд на доц. Венцислав 
Велев „Исторически преглед, развитие и съвременност на чи-
талищното дело в България (подбрани моменти)“ има за обект 
възникването, развитието и съвременното състояние на чита-
лищата в България. Едва ли има  българин, който още в ран-
ната си възраст да не е стъпвал в читалищна сграда, в нейната 
библиотека, в нейните кръжоци. Точно заради това представе-
ният труд е особено близък до българина и актуален като изс-
ледване. Голямата тема за читалищата в България е особено 
актуална и поради дълбоката взаимовръзка с миналото, с тра-
дициите на образователния процес, културата и благотвори-
телността, които са в основата на авторитета на читалищата и 
тяхното легитимиране и утвърждаване в българското общество. 
В българската историография има различни по своя характер, 
обем и изводи разработки за читалищата. Те разкриват раз-
лични страни от тяхната дейност и място в обществения живот 
и в българската история. Но трудът на В. Велев е една инте-
ресна и много завършена панорама на цялостната дейност на 
читалищата, един друг, нестандартен поглед към историята на 
тяхното развитие и особено перспективите пред тях в нашия 
съвременен свят.  

Изследването демонстрира богатата историографска осве-
доменост на неговия автор. Сред достойнствата на методологи-
ческия подход на доц. Велев е разработването на темата във 
възможно най-широкия контекст на динамично развиващата 
се историческа обстановка. Частта за зараждането и разгръща-
нето на читалищното дело е един увлекателен разказ за уси-



 

лията и мотивите на нашите възрожденци за създаването на 
първите читалища. Много задълбочено е показано развитието 
на съюзната идея, учредяването и първите стъпки на Съюза на 
народните читалища. Едни от най-ярките имена на българска-
та обществена мисъл са дейци, свързали своя житейски и твор-
чески път с читалищата. Учени, политици и общественици, те 
са активни радетели за разширяване обхвата на читалищната 
дейност. Българските интелектуални среди от края на XIX в. 
определят читалището като „духовен стожер“ на българщина-
та. Всички съпричастни с неговата дейност, сред които основно 
изпъква съсловието на учителството, в изследването са посоче-
ни като „най-просветените и най-деятелни“ представители на 
българското общество. 

Особено аналитична е третата глава – „Читалищно зако-
нодателство“.  Великолепният анализ на законите от 1927 до 
1996 г. разкрива търсенията на българските общественици в 
различни исторически епохи да намерят достойното място на 
читалищата в обществения и културен живот. Изследването 
показва не само безспорната подготвеност на автора по темата, 
но и голям емпиричен опит с такава материя и особено дълбо-
ка и неподправена загриженост относно нормативната уредба 
и възможността да функционират читалищата в нормална 
нормативна среда. 

Особено силна и ангажираща е четвъртата глава на изс-
ледването, посветена на „Читалището като културна организа-
ция в съвременния свят“.  Това е един завършен иновативен 
поглед към читалището и съвременния свят, в който се развива 
– нещо, което не е правено досега. Читалищата са изследвани 
и показани като устойчива културна институция, даваща и 
предоставяща културни и образователни услуги, развиваща 
художествена самодейност, насърчаваща благотворителността 
и извършваща активна работа в подкрепа на местната общ-
ност, на социалната промяна и укрепването на гражданското 
общество. Всичко това прави съвременната читалищна мрежа, 
въпреки наличието на значителен брой професионални кул-
турни организации, както и на много новосформирани непра-
вителствени такива, най-голямата културна институция в 
страната.  
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Отбелязване заслужават приносите в тази глава – за парт-
ньорските мрежи, за мениджмънта на читалищната дейност. 
Навлизането на нови условия на развитие поставя читалищата 
пред редица предизвикателства. Развитието и дейността им 
през годините неминуемо изисква и нов поглед, насочен към 
същността и управлението на тази институция. Усвояването на 
съвременни способи, както и апробирането и прилагането в 
практиката на различен тип модели на управление са част от 
съвременния мениджмънт, който читалищата следва да възп-
риемат.   

Впечатляващо е анкетното проучване за разпознаваемост-
та, мястото и бъдещето на читалищната мрежа. Анкетата е 
осъществена в национален обхват и съдържа въпроси, групи-
рани в отделни сектори – институционални, административни, 
представящи различните аспекти от работа на читалищата ка-
то цяло. Получените данни по същество отразяват обществени-
те очаквания и нагласи, че читалищата са общностен център. 

Анализът на проучването помага на автора да очертае 
проблемите пред съвременните читалища и да предложи пъ-
тища за тяхното преодоляване. Това прави изследването инте-
рактивно и спомагащо за избистряне и очертаване на конкрет-
ни практически подходи за тяхната работа. Разработката може 
да служи като наръчник за експертите, които се занимават с 
читалищна дейност, и за тези, които работят с тях в държавни-
те институции. Изследването ясно показва, че независимо от 
различните периоди на развитие, читалищната институция 
винаги е приемана от хората като една от значимите и важни-
те за българското общество. Налагащият се от изследването из-
вод е, че самото читалище бива натоварено с големи очаквания 
от страна на обществото и тук се поставя въпросът доколко то 
може да отговори адекватно и в пълнота на тях. Големият брой 
читалища прави институцията най-голямата и всеобхватна в 
страната. Присъствието на различни поколения от хора, както 
и недопускането на вътрешно разслоение в нея допринасят да 
бъде възприемана дори и като своеобразен медиатор при ре-
шаване на въпроси от местно значение. На голяма част от пос-
тавените въпроси изследването отговаря, без да притиска чи-
тателите към крайни изводи. 



 

Панорамното изследване на доц. Велев „Исторически 
преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в Бъл-
гария (подбрани моменти)“ е сериозно научно постижение. То е 
и успех за Академичното издателство „За буквите – О писме-
нехь“ – издателство, което отдавна има афинитет към публику-
ване на научни трудове върху важни за българската история и 
култура трудове. С голяма убеденост подкрепям публикуването 
на настоящия труд, като изразявам надежда, че изданието ще 
стигне до широк кръг читатели и до тези, от които зависи бъ-
дещата съдба на читалищното дело в България. 

 
Проф. д-р Боряна Бужашка 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

на монографията „Исторически преглед, развитие и 
съвременност на читалищното дело в България  

(подбрани моменти)“ 
с автор доц. д-р Венцислав Велев 

Задълбочено научно изследване 

Венцислав Велев ни поднася задълбочено научно изследва-
не, посветено на читалищното дело в България, подробен прег-
лед на историческия период на неговото възникване, развитие и 
съвременната картина на читалищното дело в България. 

Темата, разбира се, е много интригуваща и към нея през 
последния повече от половин век са проявявали интерес реди-
ца историци, народопсихолози и писатели. Особено интересни 
са наблюденията на акад. Константин Косев в неговото фунда-
ментално изследване „Българският възрожденски дух“. Там 
той аргументирано проследява причините за взривното разг-
ръщане на читалищната дейност още от края на 30-те години 
на XIX  век, когато в условията на липсваща все още осъзната 
национална идентичност съзираме първите искрици на про-
буждащото се българско самосъзнание. За по-малко от три де-
сетилетия в пределите на българското етническо землище въз-
никват и започват много активна дейност над 1500 читалища. 

Извън великолепния анализ на акад. Косев, както и изс-
ледвания на други автори, досега не разполагахме с такова 
систематично, подробно и изчерпателно изследване, каквото е 
това на Венцислав Велев. Авторът е структурирал своя труд в 
четири глави. Първата проследява процесите на зараждането 
на читалищното дело, предпоставките и условията, при които 
възникват първите читалища. Той ни представя панорама на 
обществено-политическото и социалното развитие на Балкани-
те през първата половина на XIX век и проследява зараждане-
то и укрепването на първите читалища. Също така се спира на 
някои важни моменти от развитието на читалищното дело от 
Освобождението до края на XIX век.  



 

Втората глава е посветена на уникалния характер на чита-
лищното дело, който се изразява в съюзната идея. Както е извес-
тно, само в България възниква такава просветна, образователна 
и културна организация, благодарение на която за 2–3 десетиле-
тия в ускорен порядък у нас се извършва това, което в други 
страни продължава повече от столетие. Авторът проследява пър-
вите стъпки на Съюза на народните читалища, както и уникал-
ния принос на редица български интелектуалци от края на XIX и 
началото на XX век за разгръщането на читалищното дело в 
Отечеството. 

Третата глава изследва важния процес на разгръщане на чи-
талищното законодателство – приемането на първия Закон за на-
родните читалища през 1927 г., след това закона от 1941 г., както и 
Наредбата-закон за народните читалища от 1945 г. Подробно и 
задълбочено е анализиран периодът между 1945 и 1996 г., когато 
се приема и последният засега Закон за читалищата. 

Четвъртата глава е посветена на читалищното дело в 
днешната епоха. Авторът се спира на оформянето и структура-
та на съвременната читалищна мрежа, възможностите за раз-
ширяване на обхвата на читалищната дейност, както и някои 
нововъведения в мениджмънта на читалищното дело и нови, 
по-съвременни методи за управление на читалищата. 

Накрая той разглежда и възникващите знакови проблеми, 
пред които е изправено съвременното читалищно дело, а също 
така предлага някои пътища за тяхното преодоляване. 

Без съмнение трудът на Венцислав Велев има висока на-
учна стойност. Авторът е подходил не само с необходимото 
уважение, а даже и пиетет към изключителното значение на 
народното читалище като незаменимо място за получаване на 
знания, уникална институция за съхраняване на национална-
та памет и традиционните ценности на нацията, както и доб-
роволно сдружение, което работи за моралното въздигане и 
единение на българската общност. 

Лайтмотивът на цялото изследване на Венцислав Велев е 
посветен на изключително важната роля, която читалищата иг-
раят при пробуждане на българския дух и самосъзнание. Авто-
рът подчертава, че неслучайно през целия период от повече от 
160 години от тяхното съществуване те винаги са определяни ка-
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то народни, т.е. те са най-достъпната и демократична форма за 
образованието и културното възраждане на българската нация. 

Съществен принос в изследването на Венцислав Велев е и 
фактът, че той проследява пряката връзка и участие на редица 
известни български учени, писатели, публицисти, общественици 
като: Иван Шишманов, Стилиян Чилингиров и др., както и някои 
държавници, които вземат присърце читалищната деятелност. 

Не на последно място трябва да подчертаем и естествения 
и богат език, с който разгръща своето изследване авторът, език, 
нямащ нищо общо с наукообразните и квазизадълбочени текс-
тове, които през последните години ни се поднасят като научни 
съчинения, но когато бъдат освободени от обвивката на чужди-
ците и кухите трафарети, се вижда, че не съдържат никакви 
смислени послания. 

Ето защо препоръчвам трудът на Венцислав Велев „Исто-
рически преглед, развитие и съвременност на читалищното 
дело в България“ да бъде издаден от Академично издателство 
„За буквите – О писменехь“. 

 
Д.н. Иван Гранитски 
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