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ЗАВЕЩАНИЕ

ВО ИМЯ ОТЦА И СИНА И СВЯТАГО ДУХА.  АМИНЪ. 

Човек е смъртен и животът му е постоянна борба. На смъртния си час само това 
чувства задоволен от живота си, с  който е бил полезен и на обществото, в което е живял. Аз 
съм бил в течение на 30 /тридесет/ години учител и обществен деец и през всичкото това 
време съм се старал да бъда полезен, до колкото ми са допущали силите.  Не мене принадлежи 
да оценявам такава полза. Днес на 12-ти септември 1898 година понеже съм болен и имам пред 
вид смъртния си час, аз, долуподписаният Диньо  П. Сивков от г. Нова Загора, като искам да 
оставя едно добро въспоминание за себе си именно в тая среда, гдето съм работил, в пълно 
съзнание и добра воля без никакво принуждение със съгласието на наследниците ми подарявам 
на Ново – Загорското Читалище „Развитие”, на което от основаването му до сега съм бил 
председател, следующите недвижими имоти…. 

От приходите на тези имоти да се купуват нужните книги за Читалището, а когато се 
започне  читалищно здание, тези имоти да се продадат и парите от тях да се употребят за 
постройка здание  за Читалището. – За изпълнител на това ми завещание назначавам Нова-
Загорския градски кмет. 

Написано днес 12 септември 1898 год. със собствената ми ръка у дома ми в Н. Загора и 
саморъчно подписвам 

Завещател: 

Д. П. Сивков 



ЗА  ЧИТАЛИЩЕТО  С  ЛЮБОВ 

       Родният ми град…Хубав е по всяко време на годината. Малък, спокоен, чист, приветлив…И 
хората му такива - хубави.  

       Септември е. Преваля средата му. Слънцето гали. Небето се усмихва и върху ведрия му лазур 
приятно се откроява една сграда - бяла като кораб сред море…Спирам и се вглеждам. Не за пръв път, разбира 
се. Не е нова - позната ми е. Имам минало, свързано с нея.  Тя е настояще за мнозина и бъдеще, надявам се, за 
още повече новозагорци.  

 Читалището… 
 Какво чудно място! Място, което сбира чудни и чудесни хора, които творят чудни и чудесни неща.  
 И да е твърде млад някой, и да не знае точно що е читалище, в ерата на Уикипедия ще намери 

информация за няколко минути. Ще научи, че читалище е типично българска обществена институция, която 
изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност. Ще разбере, че обикновено читалищата се състоят 
от библиотека и клубове по интереси,  където се развиват най-различни дейности от любителски школи по 
музика, танци, спорт, чужди езици, театър; правят се литературни четения; отбелязват се обществено значими 
събития за града и празници… 

       Но нашето си читалището е много повече. То е дом, обитаван от  обичащи го и обгрижващи го 
стопани , които се стараят да е спретнат, чист, приветлив и гостолюбив. С времето домакините и гостите стават 
едно дружно семейство, стоплено от единомислие и споделени мигове. Читалището е приятел, който приема и 
обича всички. Под неговия покрив никой вече не е нито самотен, нито тъжен, защото читалището е мястото, 
където нещата се случват, точно защото хората са заедно. Читалището е свободна от дребнодушие територия. 
В  идиличния му свят се мисли, спори, твори, обича…Читалището обединява, подкрепя, насърчава и окуражава.  

      Библиотеката, клубът, сцените…Все познати и любими места. Веднъж си зрител, друг път 
участник - както се случи. И винаги е хубаво, трепетно, вълнуващо, различно.  

      Читалището е място за срещи. На хората с хората. На хората с изкуството…Бързаш да приключиш 
със задачите си за деня и да се отпуснеш сред свои си в читалището. Дали ще танцуваш и умората от деня ще 
се завихри и изчезне през порите ти, дали ще пееш или репетираш пиеса, дали ще четеш или слушаш стихове, 
все ще ти е добре, все ще ти е хубаво, защото си попаднал на мястото си, сред съмишленици, сред близки и 
сърдечни хора, които те споделят и споделят себе си с теб. 

      Обичам да гледам огромните прозорци на Читалището. Като екрани са. Екрани, върху които се 
прожектират спомени. Екрани, които проектират бъдеще. Виждам силуети от миналото - любими и скъпи. 
Виждам образите на настоящето - живи и цветни. Мечтая за бъдещето - смислено и красиво. И се чувствам 
добре. Защото съм си у дома. Защото имам прекрасни спомени за щастливо било. Имам възможността да се 
радвам на случващото се сега. Имам куража да очаквам сбъдването на бъдеще, в което Читалището ще 
продължава да е средище на прекрасните, трудолюбиви и талантливи хора на Нова Загора. 

  Станиела Хаджиева 



ЧИТАЛИЩЕТО В ТЪМНИНАТА СВЕТИ  
 

        Всеки народ има своя съдба. Нашата е преминала през много изпитания. Дедите ни са ги 
преодолели с много сила, вяра и търпение. В най-трудните години винаги на помощ са идвали вярата в Бог, 
запазването на българските традиции и обичаи, култът към науката и образованието. 

        В най-страшните и черни години на робството българите извисяват до неподозирани висоти 
духовния си живот.Уникално в световната история е създаването на  културния феномен „българско читалище” 
в години на жестоко потъпкване на елементарните човешки права. 

      Създавани от порива на българина за духовно въздигане, народните читалища носят възрожденски 
дух. Може би затова учредителите им ги назовават с възвишени имена – светлина, напредък, наука, 
просвещение, камбана, зора… 

         Далечната 1870 г.  -  апогея на българското Възраждане… 
       „ По подражание на съотечествениците си и ний отворихме читалище по суроваки в неделя, в 

което младежите стремително се завтекоха и съгласно решиха неговото основаване, на часа се събраха 
до 1 000 гроша и има записани повече от 2 000, като непрестанно се внасят в читалищната каса.Старите 
и те в туй отношение не останаха назад, защото мнозина дадоха волни помощи, кой по 40, кой по 20 гроша, 
също и свещениците подариха по половин турска лира, тъй щото се надявам, в скоро да се замогне туй 
новооткрито заведение...” 

                                                                                                      дописка във в.”Македония” 
       В „общата  одая” на едно българско училище се намира шкаф за книги – повечето дарени. Тук в 

петък се събират „старите”, а в събота -„младите” – учители, чорбаджии, занаятчии – да говорят за „българските 
работи”.Така е създадено....Така е оцеляло през вековете цели 145 години. Само с ентусиазъм, съгласие и 
доброволно жертване на сили и средства.Така е в началото – „Напредък” и „Развитие”, за да се стигне в наши 
дни до народно читалище ”Д.П.Сивков – 1870”. 

       Живеем в преходни времена, в които все по-често ни се налага да търсим българската народност, 
българския дух – а те живеят в читалището, първото средище за изява на гражданското общество в България, а 
може би и в Европа.Читалището се ражда, защото е имало българи, които са разбрали, че то е нужно за новите 
интелектуални, социални и етични норми, разбрали са, че само читалището може „ да викне нашия народ за 
активен обществен живот ”. 

     След Освобождението в опожарена Нова Загора трудно се говори за духовни потребности, но още 
през 1879 г. се създава ученолюбив клуб – опит за съживяване на читалището чрез библиотечна дейност, 
лекции и театрални представления. 

       През 1895 г. се основава дружество „Развитие”, в чието първо настоятелство е избран за 
председател видният новозагорец  Диньо Петров Сивков . От 1929 г. този родолюбив българин е патрон на 
читалището. Човек със солидно образование, с пристрастие и жертвоготовност, той някак естествено свързва 
живота си с българските книжовници и  революционни дейци преди Освобождението. 

       В Нова България Диньо Сивков е отново сред видните новозагорски дейци – председател на тайния 
околийски комитет на борещите се за 
съединението на България, а след това – 
народен представител и кмет на града. 
Дълги години от своя живот този достоен 
човек отдава на родното читалищно дело – 
активен деятел и един от първите му 
председатели. Сивков е и най – щедрият 
дарител на читалището.                                                                         
През 1883 г. едновременно в Пловдив и 
Нова Загора се създават първите в 
Южна България любителски театрални 
групи. Основата на новозагорската трупа 
са учителите в града, сред които Диньо 
Сивков, Таньо Христов, Иван Златаров, 
книжарят Кънчо Кънчев и ученичката Дина 
Минчева. Суфльор на трупата е Стоян 
Сивков. Реквизит и дрехи театралните 
самодейци набавят от Цариград. 



Пред новозагорската общественост се изнасят множество представления, сред които „Райна Княгиня”, 
„Иванко – Асенев убиец”, „Многострадална Геновева”. Със събраните средства през сезон 1883/1884 
самодейците купуват камбана за местната църква „Света Богородица”. Върху нея с длето е издялан паметен 
надпис. 

    През 1929 г. се създава театрална студия, изработва се правилник и се избира театрален комитет. 
Играят се „Албена”, „Майстори”, „Вампир”. През 
периода 1944-1970 г. самодейният състав  играе 
47 пиеси и 8 оперети.  Учителката Сармина 
Гинчева си спомня за онова време: „Тогава 
влагахме апостолски жар в самодейността – 
репетиции до полунощ, уморителни пътувания по 
селата и околията...Колко всеотдайност е имало в 
сърцата ни!” 

     Емблематични за нашия град са 
имената на любителите театрали Георги 
Свинаров – едно от най-ярките дарования на 
театралната сцена, дългогодишен ръководител на 
художествения колектив и Георги Илиев – 
несъмнен талант и явление в новозагорския театрален живот, оставил ярка диря с изваяните си образи. Петър 
Латев, Влаю Димов, Елена и Сашо Генчеви, Донка Недева, Стефан Маринов, Дочка и Атанас  Николови, Атанас 
Явузларов, Таня Дякова, Румяна Табакова, Йорданка Цанева, София Комбалова , Илко Атанасов, Мария 
Грозева, Марин Маринов,  Иван Начков,  Добрин Добрев, Киро Киров, Петър Колев, Стоян Танев, Дора 
Люцканова, Тодорка Александрова, Иван Георгиев, Станка Кръстева, Станиела Хаджиева, Златина Великова и 
много други. 

      Днес по стъпките им вървят с много жар, всеотдайност и любов към изкуството следващите 
поколения. През 1991 год. възстановява дейността си младежката театрална студия с ръководител Милко 
Русев. Пред новозагорската публика в два последователни сезона се играят пиесите „Обикновено чудо” и 
„Хитрините на Скапен”. След известно прекъсване през 2009 год. се поставя спектакълът „Дядо - Славейкови 
бивалици – небивалици”. 



    През 2001 година читалищното настоя 
телство кани за режисьор Христофор Недков от 
старозагорския театър , който поставя пиесите: 
„Прозорецът”, „ Женско царство”, „ Вражалец”, 
„Човекоядката”, „Гълъбът” и „Един случаен 
следобед”. Пълните зали на всяка една премиера и 
оригиналните сценични решения допринасят много 
за зрителските емоции и заслужените 
аплодисменти. 

Творческо 
верую на Недков 
е , че „Театърът е  
рисуване на 

картина и когато всеки сложи своята краска се появява нещо изключително”. 
Под умелото ръководство на талантливия режисьор театралният колектив 
завоюва множество награди : втора награда за спектакъл за постановката на 

„Вражалец”, 
трета награда за 
спектакъл за 
„Женско царство”  
и „Човекоядката” 
от фестивала в  
гр.Каварна. Инди 
видуални награди печелят Иван Георгиев – първа 
награда за мъжка роля / „Вражалец”/, Стела 

Михайлова  - втора награда за женска роля/  „Един случаен 
следобед”/ и Милко Русев – трета награда за мъжка роля в 
„Женско царство”.     От 2010 година театралният състав на 
читалището работи с режисьора Стефан Делев. С много 
посветеност и раздаване в традиция се е превърнало 
поставянето на две постановки във всеки театрален сезон. 
Още с първата камерна постановка на  Делев -  „Лодка в 
гората” от Николай Хайтов са завоювани три награди: 
първа награда за мъжка роля  на Милко Русев в гр. Трявна, 
трета награда за мъжка роля в град Нова Загора и трета 
награда за спектакъл от Фестивала на любителските театри – Нова Загора.Следват първи награди за спектакъл 
за пиесите „Нирвана” и „Островът на козите”, трети награди за „Секс таблетка” и  „Голямото наследство”. С 
безспорни качества се 
открояват дългогодишната 
актриса Диана Динева, 
завоювала първа награда  от 
фестивала в Каварна за 
постановката „В старо село 
накрай света” от Недялко 
Йорданов и първа награда от 
фестивала в Нова Загора  за 
ролята на Деспина от „Черни 
очи за случайни срещи”  и  
Румяна Петрова - отличена 
за ролята на Неда в „Черни 
очи за случайни срещи” с 



първа награда в Нова Загора и първа награда в Тополовград за женска роля в „Секс таблетка”. 

През настоящата 2015 година авторската постановка на Стефан Делев по произведения на Вазов 
„Картинки от типове и нрави български” спечели специалната награда на Кмета на община Нова Загора във 
Фестивала на любителските театри. Емоционалното представление има своя петгодишна история, представено 
е пред публика седем пъти и вдига залата на крака всеки път с революционните си песни и Вазовски заряд. Не 

можем да не отбележим участието на един 
от доаените на любителското театрално 
изкуство – Васил Гоцев, който оставя без 
дъх публиката с блестящото си изпълнение 
на „виждащия” Нова България дядо Йоцо. 

   В момента читалищният театър в 
състав Милко Русев, Диана Динева, Румяна 
Петрова, Стела Михайлова, Светлозара 
Банкова, Антоанета Генчева, Макра 
Ханджиян, Даниела Камбурова, Любомир 
Васев, Иван Иванов, Пепа Желязкова, Еньо 
Димитров подготвя постановката „Свекърва” 
от Антон Страшимиров. Желаем им успех и 
много аплодисменти. А ние – публиката – не 
бива да забравяме, че „Театърът никога 
няма да престане да бъде вечно 
обновяващо се първоначално училище за 
култура на всеки народ“. 

   /Леон Даниел/ 
Театрални постановки от 1996 г до сега: 
1996 г. – „Свекърва“ от Ант.Страшимиров, реж.Йорданка Цанева: „Седем  куршума в далака“ от Марио дел Мунди, реж. Марин 
Маринов;1997 г. – „Любов от пръв поглед“ Ст.Л.Костов, реж.Йорданка Цанева;1998 г. – „Последната нощ на Сократ“, реж. Марин 
Маринов;1999 г. – „Луди  диалози от различни пози“ пост. Марин Маринов: „Моралът на г-жа Дулска“, реж.Йорданка Цанева;2000 
г. – „Михал Мишкоед“, реж. Атанас Янакиев;2001 г. – „Прозорецът“ от Константин Илиев, реж.Христофор Недков;2002 г. – 
„Кълбовидна мълния“ от Иван Радоев, реж. 
Марин Маринов;2003 г. – „Цилиндърът“ от 
Едуардо до Филипо, реж. Александър 
Илинденов;2004 г. – Малки пиеси на Чехов  
„Юбилей“ и „Предложение“, реж. 
Александър Илинденов;2005 г. – „Женско 
царство“ Ст.Л.Костов, реж. Христофор 
Недков;2006 г. – „Милионерът“ Йордан 
Йовков, реж. Йорданка Цанева;2007 г. – 
„Вражалец“ Ст.Л.Костов, реж Христофор 
Недков: „На гости у министъра“ Иван Вазов, 
реж. Йорданка Цанева;2008 г. – 
„Човекоядката“ Иван Радоев, реж. Христофор 
Недков;2009 г. – „Гълъбът“ от Румен Шопов, 



реж. Христофор Недков;2010 г. – „Лодка в гората“ Николай Хайтов, реж. Стефан Делев: „Картинки от типове и нрави български“ 
по Иван Вазов, сценичен вариант и режисьор Стефан Делев;2011 г. – „В старо село накрай света“ Недялко Йорданов, реж. Стефан 
Делев : „Нирвана“ Константин Илиев, реж. Стефан Делев;2012 г. – „Островът на козите“ Уго Бети, реж. Стефан Делев, „В старо 
село накрай света 2“ Недялко Йорданов, реж. Стефан Делев;2013 г. – „Секс таблетка“ Габор Георгей, реж. Стефан Делев;2014 г. – 
„Черни очи за случайни срещи“ Любомир Пеевски, реж. Стефан Делев : „Голямото наследство“/Големите пари/ от Алън Ейкборн, 
реж. Стефан Делев;2015 г. – „Картинки от типове и нрави български 2“ Иван Вазов, сценичен вариант и режисура Стефан Делев. 

Традиционно е и участието на литературната група „Гео Милев“, която представя творби на 
новозагорски поети и писатели. В тоя ред на потребности не може да не се спомене оригиналното  и новаторско 

представяне на новата книга на Златина Великова 
„Като дива река“, която бе в изключителен синхрон с 
картините на Стефано Поповски и изпълненията на 
Андония Спасова. Преливането на изкуствата сътвори 
истински празник за  душата. Стиховете на утвърдената 
новозагорска поетеса заслужено са отличени за 
пореден път в традиционния поетичен конкурс – Нова 
Загора, чийто неотменен съорганизатор е и читалището. 
През настоящата година Великова е носител на 
специалната награда на кмета – г-н Грозев.  

Д-р Стефка Данева е творец, който присъства 
осезаемо в духовния живот на читалището и града ни. 
Нейната женска поезия е  наситена с ярки метафори, 

дълбоки и разтърсващи чувства, тя е откровена до болка 
и задава много въпроси...Д- р 
Данева е автор на поетичните 
книги "Очите нямат  двойници", 
"Нежнолуние","Небесни треви", 
"Пръстен", „Огледално“, като и 
на детските книжки "Дружка " и 
"Рано слънцето събудих".   
Носител е на множество 
награди от национални и 
регионални конкурси, носител 
на приз "Веста".     

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ГЕО МИЛЕВ“ 

Кръстьо Стоилов, Йорданка Иванова, г-н Руси Инджов, г-н Христо Минчев, Галина Миланова - Попова 

Да е светла паметта им чрез творчеството,   оставено в наследство! 
 Техните последователи г-н Димитър Тракийски, г-жа Евдокия Пиринска, г-жа Кръстина Кацарова, г-н Величко 
Георгиев, г-жа Пепа Господинова, г-жа Галя 
Йорданова, г-жа Станиела Хаджиева, г-жа Мариана 
Пакова, г-жа Златина Великова, г-жа Кети Зоева, г-
жа Стефка Данева, г-н Радостин Радев, г-жа Лиляна 
Петкова, г-жа Пепа Донева, г-жа Дарина 
Костадинова участват в сбирките на клуба и 
представят новото си творчество.Традиционно е 
честването на Деня на влюбените и Трифон 
Зарезан – 14 февруари,  под наслов „На чаша вино 
и  с любов“   , където  се чете любовна лирика.Тази 
вечер се превърна в традиция  и хората, които 
откликват с желание, са доказателство за 
необходимостта духовността да е неотменна част 
от нашето ежедневие! 



ПРИЗ „ВЕСТА” 
 

От  всички събития, които читалището организира и осъществява с професионален усет и творчески 
ентусиазъм, най-вълнуващо несъмнено е връчването на традиционния приз „Веста”. През 2003 г., в навечерието 

на 24 май, настоятелството на 
Читалището учредява тази специална 
награда за принос в развитието на 
читалищния и културния живот в 
община Нова Загора. Призът се връчва 
в девет категории: Литература, Музика, 
Изобразително изкуство, Театър,  
Библиотечно дело, Ръководител на 
художествени състави, Преподавател 
по изкуство, Просветни деятели, 
Журналистика и специалния приз за 
Изключителен принос в духовния живот 
на община Нова Загора. През 2011 г. с 
решение на читалищното нас - 
тоятелство се учредява и грамота за 
Творчески дебют на млади таланти.На 
21.05.2014 г.  бе проведена Десетата 

юбилейна церемония, на която бяха наградени изявени дейци на културата и просветата в община Нова Загора. 
   

НОСИТЕЛИ НА ПРИЗ „ВЕСТА” ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС 
В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА 
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 

 

                                                                                                                                       
2003 г.-  Георги Георгиев – Приз “Веста” 
2004 г. –Мария Грозева – Приз “Веста” 
2005 г. – Петър Колев  - Приз “Веста” 
2006 г. – Петър Григоров – Приз “Веста” 
2007 г. – Галя Бинева – Приз Веста” 
2008 г. – Диана Динева – Приз “Веста” 
2009 г. – Росица Стоева – Приз „Веста” 
2010 г. – Труфка Стойкова – Приз „Веста” 
2011 г. – Илко Атанасов – Приз „Веста” 
2012 г. – Андония Спасова – приз Веста“ 
2014г   - Васил Гоцев –Приз „Веста“ 

 
     
 
 

ДЕСЕТАТА ЮБИЛЕЙНА 
ЦЕРЕМОНИЯ ПРЕМИНА       
ТЪРЖЕСТВЕНО, ЕФЕКТНО И 
ЗАВЛАДЯВАЩО 

 
 
 

Автор на логото е читалищният настоятел  
художничката Таня Иванова, а на сценария -   
читалищният  настоятел Румяна Петрова 



По  повод Националния празник на Република 
България – Трети март, читалището организира и 
представя запомнящи се спектакли, които трогват и дори 
разплакват  публиката. Особено запомнящи са честването 
през 2013 г. – музикално-сценичен спектакъл по книгата  
на Антон Дончев „Време разделно” и  отбелязването през 
2014 г. със спектакъла „Картинки от типове и нрави 
български” по произведения на Вазов. Хората аплодираха 
участниците, изправени на крака, пеейки заедно с тях 
български възрожденски песни. Вееше се българското 
знаме, в салона се усещаше националната гордост от 
това, че сме българи.  Всичко това стана реалност 
благодарение на всеотдайността на театралния колектив 

при читалището, регионален клуб „Традиция“, клас народно пеене при ОШИ „Илия Аврамов“ и ДЮФА 
„Загорчета“ и накрая, но не на последно място, трябва да отдадем дължимото  на режисьора Стефан Делев. 

Многобройни са  читалищните изяви, организирани съвместно с Община Нова Загора. Сред най -
мащабните са Конкурсът за народна и популярна песен „Глас на Нова Загора“, който през 2015 г. чества своя 10 
– годишен юбилей, Конкурсът за детска рисунка, Общинските празници на читалищната художествена 
самодейност, Седмицата на детската книга и дните на отворени врати в библиотеката, общинският празник 
„Шарен Великден“,“ и др. За новозагорската общественост това са празници на изкуството, радост за сетивата, 
но за хората от читалището това е много отговорен и понякога непризнат труд. 

 
                                                                                                   Елена Арабаджиева    
 

С ЛЮБОВ КЪМ СЛЪНЦЕТО 
 

През март 2015 г. Таня 
Иванова избра да покаже своята 
поредна изложба в обновеното 
фоайе на втория етаж на 
читалището. Тя ни покани в своя 
красив свят. Свят, родил се в 
сърцето, дишал слънчев въздух, 
смял се по ръцете й и оживял в 
цветове. Освен, че в картините 
имаше много лекота, топлина, 
мечти, обич, надежди, усмивки, 
имаше и майсторски изрисувани 
капки роса по всяко цвете. Всичко 
това, което гостите приеха с  
усмивка, беше нарисувано върху 
парченце плат, пипнато с четка, бои 
и Любов към Слънцето. Така 
носителката на наградата ‘’Пазител 
на традициите - 2013 г.’’ на 
Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите - гр. София беше именувала изложбата, издържана изцяло 
в духа на българските традиции. Носителката на същата награда от предходната година - Виктория Денева - бе 
подготвила дърворезбаното окачване на картините, гостите бяха посрещнати с богато украсени питки, сол, мед 
и вино, а музиката на Булгара беше прекрасен музикален фон в тази все още студена, пролетна  вечер! 

 
''Докато навън е дъждовна вечер, вътре цъфтят слънчеви рожби! Сърдит, че не го обичат, 

дъждът сипеше вода в изобилие. Но "от любов към слънцето" Таня ни зарадва с изложбата си. А 
само ако искаше да надникне, щеше да открие и себе си в капките роса - този ревнивец, дъждът!''   

                                                                                                                       
                                                                                                                                               Петя Василева  



 
 
 
                                 

Традиционната 
художествена изложба 
„Майски салон Стефан 

Демирев“ 
 
 
 
 
 
 

 
Фотоизложба „Нова Загора минало и настояще“ автор Антоанета Генчева 

                                                                                    13.10.2006 г 

Родният край, погледнат през обектива на 
знайни и незнайни фотографи, запечатали топли 
мигове от живота на хората на Нова Загора, както и 
неповторимата му архитектура, бележеща 
динамично развитие през годините, събра и показа 
в навечерието на празника на града Петковден  
Антоанета Генчева - автор и реализатор на 
изложбата. Експозицията показваща над 200 
фотоса е събирана над седем месеца. А.Генчева е 
проектант по професия. Духовният й свят отдавна е 
свързан с културния живот на читалището. 
Фотоизложбата „НОВА ЗАГОРА МИНАЛО И 
НАСТОЯЩЕ“  е нейн мащабен проект, реализиран  

с много любов. 
Идеята експозицията да намери постоянно място 

в читалищното пространство е чудесна, защото събраното 
разкрива интимната история на града , грижливо кътана в 
стари албуми и папки.  

Тя е истинска връзка между поколенията, между миналото 
и настоящето   
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С почит и уважение към Пенка Господинова, Елена Стамова, 

Веселина Сотирова, Елена Йорданова – библиотекари в старата 

сграда на библиотеката 

 

             „Трябва да дадем крила на децата си, за да могат да летят и корени, за да има къде да се върнат”. 

                            КАЗАНО Е  ”В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО...”                                                          

От Библиотека – книгохранилница, до модерен обществен и културен център на Нова Загора 

Библиотеката е началото на читалище „Д.П.Сивков”, а 

дарителството е в основата на библиотечния фонд. 

Библиотекарите, работещи в началото на доброволни начала или 

срещу скромно заплащане са едни от най-уважаваните личности. 

Длъжни сме да споменем имената на Стефана Андреева, Иван 

Шюлюшев,Слав Куюмджиев, Петър Стефанов, Ральо Бонев. 

Благодарение 

на тяхната 

ерудиция и 

възрожденски 

дух в града са гостували учени и творци от национално 

значение. През 1934 г. се заражда идеята за обособяване на 

Детска библиотека. Хорът при църквата „Света Петка” изнася 

благотворителен концерт за набиране на средства. Едва през 

1955г. мечтата на новозагорските деца се осъществява. Днес 

библиотеката е притегателен център за много хора в града и 

общината.Средно 30 000 я посещават редовно, фондовете й 

непрекъснато нарастват, подобрява се материалната база. В 

библиотеката се съхраняват старопечатни книги и ценни 

издания. 

Всяка епоха, придава различен облик на 

библиотеката. Някога тя  е била призвана да опазва 

културното наследство, като съхранява документи и след 

това  ги предoставя за ползване само на място.Но днес, 

имайки предвид социално-икономическите, политическите и 



комуникационните реформи, както и стремителното навлизане на новите информационни технологии в живота 

на хората, се променя и мисията на библиотеката. 

                Времето, в което библиотеката при НЧ „Диньо Петров Сивков-1870” събираше материали и чакаше 

идването на читателя, безвъзвратно отмина. Сега библиотеката е активната страна, която се стреми към 

обслужване и доставяне на информация на потребителя, независимо от това  къде се намира той. Ако до 2013 

г. в библиотеката се осъществяваше непосредствен контакт човек – документ,  ние вече работим в посока 

гарантиране на дистанционен достъп  до желаната от потребителя информация. 

                От 2004 г., чрез финансиране на наши проекти  от  различни организации, е въведена поетапно пълна 

автоматизация на библиотечните процеси по пътя на книгата – обработка на документите, каталогизация, 

обслужване. Всички отдели разполагат с автоматизирано работно място и функционират в режим на локална 

мрежа, което осигурява бързина и удобство при обслужването. Вече разполагаме със собствени електронни 

бази данни, които се поддържат от 2004 г. За нашите читатели от 2013 г.  предлагаме и пълен достъп до 

Интернет. Обслужването на дистанционните потребители става все по-сериозна част от информационното 

обслужване. Формата, в които се провежда, е свързана с получаване на заявки чрез електронна поща и 

изпращане на отговора по електронен път. 

      От месец юни 2015 г. обновихме платформата на обслужване на читателите и въведохме статистика, която 

ни улеснява много в нашето ежедневие. Чрез автоматизираната регистрация на читателите на библиотеката, 

следим ежедневно, както броя и статуса на регистрираните , така и статуса на заетите от тях библиотечни 

документи. Така лесно може да се направи справка за най-четена книга, за най-активен читател. През месец 

април, когато отбелязваме традиционно празника на книгата и  организираме номинации за нашите читатели, 

воденето на тази статистика в  различните категории  ни осигурява пълна обективност. 

       За да могат нашите читатели бързо и лесно да се ориентират и да си изберат желаната от тях книга, в 

отдел „Заемна” е обособена т. нар. Зона за близък достъп. Обособено е и читателско място, където 

интересуващите се могат да седнат и да разгледат избраната от тях книга, да осъществят контакт ,  да обменят 

информация за вълнуващо заглави с други читатели в момента  , или да осъществят контакт с библиотекаря-

консултант. В отдел „Заемна” стана популярна услугата „Моля, запазете ми книга”. Интерес за читателите 

представлява и „Моето предложение за ново заглавие”, чрез което се намалява дистанцията читател-

библиотекар и се дава възможност за пряко допитване до желанието на читателите за попълване на техните 

читателски интереси. Предлагаме услугите „онлайн запазване” и „онлайн презаписване”. Чрез тези две услуги 

нашите читатели могат по електронен път да запазят зает документ, а и да удължат срока на ползване на заети 

документи.  

     Освен да си вземат книги за вкъщи, читателите посещават библиотеката, за да използват и читалнята. 

Книгите в един екземпляр, вестниците и  списанията се ползват на място в библиотеката. Това е и причината 

ползването на документи в читалня, също да е предпочитана услуга. Данните показват, че през 2014 г. 5786 

документа са използвани в читалня. 

Тази услуга е основна за външните 

посетители, тъй като те нямат 

възможност да заемат документи за 

дома.Услугата се използва от всички 

групи читатели, защото  пести време. 

На голяма популярност се радват  

компютрите, които се използват 

ежедневно от всички групи читатели. 

Посещенията за 2014 г. в читалня са 

1992, а уникални потребители, 

ползвали компютър в библиотеката 

са 40. 



      Електронни поръчки могат да се заявят за писмени тематични библиографски справки, за 

междубиблиотечно заемане, за доставка по електронна поща, за покупка на литература от наши читатели, за 

сканиране на  документ от списание по електронна поща. Най-ползвани през годините са електронните услуги 

за междубиблиотечно заемане, като са изпълнени 200 поръчки за доставка на 300 книги и 30 статии. Услугата 

междубиблиотечно заемане става все по-популярна сред външните потребители, именно благодарение на 

възможността за подаване на онлайн заявка. Електронните поръчки за доставка на сканирано съдържание на 

списания  също са много търсени. 

      Чрез услугата „Попитай библиотекаря” се поддържа непрекъсната и активна връзка с потребителите. Най-

много справки се правят за наличието на екземпляри за заемане от определени заглавия, както и за материали 

по конкретни проблеми. Читателите могат да ни изпращат своите запитвания и на e-mail – gbnz@abv.bg. 

     Електронният каталог на библиотеката е свободно достъпен в Интернет за всички потребители на 

информация, независимо дали са регистрирани читатели или не. Провеждането на търсене в него засега води 

само до списък с библиографски записи, но се работи за разширяване на съдържанието. 

      Приоритетно внимание отделяме на услугите за деца. Работата с родителите, детските градини, учебните 

заведения заема първостепенна роля  за популяризиране любовта към четенето и книгата . Чрез различните 

инициативи и конкурси, учениците се привличат да посещават и ползват библиотеката. У тях се създава навик, 

че библиотеката е мястото, където ще намерят информация за всички техни въпроси. Всяка година в Детски 

отдел се изготвят препоръчителни библиографски списъци на различни теми. 

    

      От 2009 г. започнахме връчване на номинации на читатели и в Детски отдел.  

Обособихме библиотечен кът за деца на възраст от 1 до 6 години . По проект на ББИА „Вълшебната 

стая” получихме книжки и образователни игри, предназначени за тази възрастова група, с цел ранно общуване с 

книгите за развитие на говора, на литературния език и на познавателните умения. На 28 септември 2013 г.,  

Детски отдел събра деца от детските градини и началните училища, учители, библиотекари и граждани в 

подкрепа на националната инициатива „Чети с мен”. 

    През лятото в продължение на два 

месеца, нашата библиотека 

организира инициативата „Вълшебно 

лято в библиотеката”, където с 

помощта на приятели на 

библиотеката се разнообразява 

почивката на децата с образователни 

и творчески игри. Тук е мястото, 

където децата могат да слушат 

приказки, да четат, да се срещнат с 

книжни герои, да рисуват, да 

моделират, да пътешестват по света. 

Обучават се да работят в екип.  



Инициативата „Библиотекар за един час” се осъществява с помощта на  ученици, които помагат в 

обслужването на читатели, запознават се с работата с каталог и картотека. В отдел обработка проследяват   

пътя на книгата, преди да стигне до тях, за да я прочетат,начините за комплектуване на библиотеката с 

библиотечни документи – дарения, покупка, абонамент, чрез успешно реализирани проекти за попълване на 

фондовете на библиотеката. Убеждават се, че библиотечният труд включва не е само раздаване и записване на 

книги, а  още много дейности, които са  интересни, обучаващи и интригуващи. През месец април въведохме 

обработка на новополучените библиотечни документи и с бар код. Но несъмнено най-интересен и вълнуващ за 

младите приятели на библиотеката е непосредственият контакт с читателя. 

       През 2015 г. Детски отдел отпразнува 60- годишен юбилей. Подготовката за неговото отбелязване започна 

още през 2014 г. с организиране на изложба на тема: „Моят любим приказен герой”. За най-интересните 

рисунки, плод на детското творчество, имаше и награди, издадохме  и Албум с тези рисунки. Детски отдел вече 

си има име - „Любопитко”. Кръстници са две малки момиченца Пламена Пламенова Динева и Ивайла Павлова 

Павлева на 6 години от ЦДГ „Слънчице”. 

       Детската библиотека винаги е била дом за родители и учители, които насърчават децата да се развиват. По 

случай юбилея организирахме на 4 юни 2015 г. кръгла маса на тема: „Добри практики при работа с деца”. В нея 

взеха участие наши партньори от новозагорски детски градини и училища, с които сме работили през годините. 

Преподавателите  представиха свои презентации за добри практики и примери от конкретни инициативи през 

годините. Издадохме и брошурата „60 години 

Детски отдел -  минало и настояще. История в 

години”.  

         Традиционни са срещите на читатели от 

всички възрасти с  български автори – 

поети,писатели,историци,психолози и др. 

Близкият контакт с твореца, срещата на живо 

с него остават незабравими спомени за цял 

живот. През годините наши гости са били: 

Донка Петрунова, Весела Люцканова, 

Людмила Филипова, Теодора Димова, 

Калин Терзийски, Мадлен Алгафари, Анета 

Дучева, Петя Александрова, Божана 

Апостолова и др. 

     Едно от основните направления в дейността на библиотеката при НЧ „Диньо Петров Сивков-1870” е 

опазването и популяризирането на местното културно наследство. Организираме изложби, срещи на местни 

автори и известни личности от нашия край. 

По проект „Глобални библиотеки – България”, Грантова схема за финансиране на иновативни проекти през 2013 

г.,библиотеката реализира проект „Библиотека при 

НЧ „Диньо Петров Сивков-1870” –модерен 

обществен и културен център на Нова Загора”. 

За да подобрим информираността на гражданите 

чрез предлагане на съвременни услуги, 

създадохме web портал на библиотеката и 

литературен електронен клуб „Литературен кръг – 

Нова Загора”. Популяризираме  местните автори, 

като за пръв път се представят на едно място 

всички , родени в  Нова Загора или свързани с 

нея. Включиха се тринадесет новозагорски автори. 

Да се надяваме, че числото през годините ще се 

увеличава. Привличат се и млади автори, чието 



творчество да бъде популяризирано чрез електронния клуб. В рамките на проекта се създава  он-лайн форум на 

автори и читатели. Партньор по реализацията на проекта за създаване на web портала на библиотеката в 

нашия град е СОФТЛИБ ООД гр. София. 

     Водени от желанието да се видят и съберат всички местни автори, организирахме изложба „Литературна 

Нова Загора”, която открихме на 1 октомври 2015 г. във фоайето на библиотеката. Радостно е, че самите автори 

уважиха нашата инициатива със своето присъствие и изказаха своите поздравления, за всичко, което правим за 

тях.  Привлякоха се и млади автори, като се дава възможност да бъде популяризирано и тяхното творчество. 

Какво по-хубаво от това да има приемственост на поколенията?! Така следваме съвета на нашия мъдър народ: 

„Трябва да дадем крила на децата си, за да могат да летят, и корени, за да има къде да се върнат”. 

Ученето през целия живот е нова роля на библиотеката. Провеждаме обучения за придобиване на 

начални компютърни умения, както индивидуално, така и групово.Подпомагане квалификацията и 

преквалификацията на хората от общността е ново предизвикателство за библиотеката, с което се справихме 

успешно.През 2012 г. по проект ”Ново начало – от 

образование към заетост” в библиотеката работиха 

като стажанти младежите Руси  Божидаров и Иван 

Канев с наставници Йовка  Петкова и Денка Иванова 

по съвместен проект на НЧ „Диньо Петров Сивков-

1870” и Дирекция „Бюро по труда” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз. В продължение 

на шест месеца наставниците обучаваха стажантите 

как да работят със специализирания библиотечен 

софтуер, запознаваха  ги  с модулите за обработка на 

новопостъпили библиотечни документи и  как да 

обслужват в различните отдели. 

                Най-голямото предизвикателство и същевременно  най-висока оценка за нашата работа, за нашите 

възможности като професионалисти и като библиотека с много добра материална база бе съвместният проект 

на Асоциация на съвременните читалища гр. София и Дирекция „Бюро по труда” гр. Нова Загора -  „Аз мога 

повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз. 

Библиотеката бе мястото, където се проведе обучение 

на 8 лица по професия „Библиотекар, специалност 

„Библиотекознание” стартирало на 28.03.2013 г. и 

приключило на 18.07.2014 г. Нашата библиотека, в 

партьорство с библиотека „Родина” ,в рамките на 18 

месеца обучавахме колеги от общината. Най-голяма 

заслуга за това признание има г-жа Галя Захариева, 

тогава зам. кмет на община Нова Загора. 

Положителното отношение на обществеността за 

работата на библиотеката е най-голямата награда за 

работещите в нея.    Основна задача на библиотеката е 

работата с медиите,  свързана с информацията, която 

предоставят на нашите съграждани по радиото и 

телевизията. Радио Нова и „Яница канал” са наши 

постоянни спътници, които се грижат да информират 

общността за случващото се в библиотеката. Без 

тяхното партньорство, без тяхното непрестанно 

презентиране на работата ни  няма да има така нужния 

ни отзвук в обществеността. 



      От 2010 година със съвместни  проекти с Община Нова Загора  започнахме поетапно обновяване визията на 

библиотеката. Изцяло е обновен Детски отдел, обзаведен частично с нови мебели, нови стелажи. Целим да 

създадем обстановка, която да е уютна, привлекателна и приятна за децата. Заемната е обновена, в Читалнята 

предстоят промени.  През месец октомври ще се извърши ремонт на отдел „Изкуство”.Затова съдействат 

положителното и отговорно отношение на  местната административна власт, както и на читалищното 

настоятелство. 

     В една библиотека обаче, най-важни са 

хората, които са пазили и продължават да 

пазят духа на книжнината, на 

образоваността в творчеството.  

Не можем да не спомен имената на  нашите 

предшественици: 

  Труфка Стойкова – Гл. библиотекар, Елена 

Гичева, Динка Георгиева, Денка Иванова, 

Райна Георгиева, Борислав Алеков. Поради 

навършване на определената за 

пенсиониране възраст и излизане в  

заслужен отдих на колегите, съставът на 

работещите се промени: 

  Йовка Петкова – гл. библиотекар; Денка Иванова – библиотекар в отдел Заемна; Райна Георгиева – 

библиотекар в Детски отдел и Борислав Алеков - системен администратор, който обслужва Читалня и 

информационен център. 

И днес е в обновен състав: Йовка Петкова – гл. библиотекар; Денка Иванова – работила като библиотекар в 

Детски отдел, Читалня, а през2011 г. в отдел Заемна; Елена Хаджинонева – библиотекар в Детски отдел и 

Светлозара Банкова – системен администратор, който 

обслужва Читалня и информационен център. 

Всички ние смятаме,че да си читател и ползвател на 

библиотеката в гр. Нова Загора е привилегия, защото 

разполагаме с модерен библиотечен комплекс, 

мултифункционална читалня, компютърна зала и копирни 

устройства; разнообразните колекции от книги, 

справочници, периодични издания са на свободен 

достъп;услужливи библиотечни специалисти предоставят 

услуги на място, с бързина и вещина;достъпът до 

електронни ресурси и услуги е неограничен, по 

отношение на време и място;всяка търсена книга или 

статия може да бъде доставена. В управлението на 

библиотеката важно място заема екипността в работата, която дава възможност на хората да се учат един от 

друг, да си осигуряват подкрепа, да обменят информация, да споделят идеи. 

     Неслучайно, на екипа на библиотеката през 2014 г., е връчен почетен плакет със знака на Община Нова 

Загора за принос в развитието на образователното дело и културата. 

За 24 май- Празник на славянската писменост и култура, Общински съвет Нова Загора присъди медал „Д. П. 

Сивков” за съществен принос в развитието на културния живот на Община Нова Загора и по повод 60-тата  

одишнина на Детски отдел.     Горди сме от постигнатото, но работата продължава…Можем да Ви кажем само 

едно: 

Заповядайте в библиотеката, очакваме Ви! 

                                                                                                          Гл. библиотекар:    Йовка Петкова                            



 
                                             ДУХОВНА  СТРЯХА  ЗА  МЛАДИ  ТАЛАНТИ 
 
  Неразделна част от читалището е Школата по изкуствата, създадена от 

Илия Аврамов през 1954г .Името на този изтъкнат музикален педагог и художествен 
ръководител се произнася с чувство на дълбоко уважение от почитателите на 
музикалното изкуство в града. С неугасващ патос и удивителна упоритост той 
работи като учител по цигулка, акордеон и пиано. Създава духов оркестър и хор, 
авторски училищни песни и инструментални пиеси.  

Преподаватели 
в новооткритата 
школа са и 
Славейка Касабова, Зорка Кирова, Веска 
Халачева,Тодор Маринов, Петър Иванов, 
Светослав Лукиянов. Школата отваря  врати 
с три класа цигулка, два класа пиано, два 
класа акордеон и солфеж – в нея се 
обучават около 80 деца. По – късно в 
Школата са привлечени музикалните 
педагози Пенка Мхайлова, Пенка Ганчева, 
Елена Енева, Елисавета Сурчева, Инна 
Паносян, Генчо Узунов. В над  60  годишната 
история на Школата са работили около 60 

преподаватели.Всеки от тях оставя частица от себе си, предава на възпитаниците си своите знания и най – вече 
– любовта към изкуството. 

        Гордост за Школата са Димитър Караминков – диригент и композитор, Димитър Пенев – 
композитор. Сред възпитаниците на Школата,продължили професионалното си развитие по света, са Иван 
Василевски, Евгения Кавалджиева и Красимира Савова. Невъзможно е да не споменем имената на толкова 
много музиканти , музикални педагози, по-късно и художници, започнали първите си стъпки от Новозагорската 
школа: Анна Кисьова, Маргарита Зуркова, Тонка Генчева,  Маргарита Раданова,  Катя Атанасова,  Петър 

Петров, Иванета Маркова, 
Дарина Демирева, Елица и 
Димитрина Неделчеви, Мариела 
Симеонова, Атанас Зоев, 
Велина Стайкова, Младен Савов 
и др.     Най – добрата визитна 
картичка на Школата днес са 
нейните постижения, 
благодарение на всеотдайния 
труд на преподаватели, 
ученици, съмишленици и                                       
приятели. Всяка година в нея се 
обучават и развиват в сферата 
на изкуството 120 деца от 4 до 
18 годишна възраст.  

Те са разпределени в 
класове по пиано, цигулка, 
китара, барабани, поп пеене, 
народно пеене и гъдулка, 
изобразително изкуство, балет и 
шахмат. Учениците редовно 
доказват своите умения и 
творчески талант в много 
участия в конкурси, фестивали и 
изложби. 



 
      Традиционни и обичани от децата в града са  ежегодния конкурс „Глас на Нова Загора” за народна и 

популярна песен, в който участват повече от 100 деца.  
Патрон на конкурса е  г-жа Галя 

Захариева, която връчва всяка 
година,като специална награда, 
едногодишна стипендия за обучение в 
Школата по изкуства. През настоящата 
година бе проведено 10-тото юбилейно 
издание на конкурса. Традиционна е и 
изложбата на детски рисунки, 
организирана от преподавателя по 
изобразително изкуство Атанас Зоев под 
надслов „Светът през моите очи”. 

       Непрестанни са изявите на 
нашите ученици на концертния подиум. 
Всеки празник на изкуството в града е 
съпроводен от изявите на нашите 
възпитаници. Откриване на 
художествени изложби, представяне на 
стихосбирки, съвместни прояви с 
библиотеката, благотворителни 
концерти… 

 
      Доказателство за стабилната подготовка на нашите възпитаници са и участията в национални и 

регионални конкурси.Самата подготовка на тези начинания изисква пълно отдаване от страна на преподавател 
и ученик. Това е гаранция за 
успех – възможен и 
реален.Невъзможно е дори да 
се изброят всички награди, 
завоювани от децата на 
школата, ще отбележа само , 
че  от всяко участие извън 
града ни децата се завръщат 
лауреати. 

     За значими 
творчески постижения 
Школата е два пъти носител 
на най-високото отличие на 
Общински съвет  Нова Загора, 
медала „Д.П.Сивков“. 

   



  
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ 60 ГОДИНИ ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА ИЛИЯ АВРАМОВ И 

125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИЛИЯ АВРАМОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наш дълг - на преподавателите  Андония Спасова, Велина Стайкова, Иванета Маркова, Атанас Зоев, 

Жоро Гайдаров, Митко Кралев, Татяна Динева, Татяна Кайрякова , Петър Петров и Димитрина Димитрова, е да 
продължим да пазим съграденото, да вървим напред, свято пазейки традицията в добри и лоши дни. И ако 
днешното време ограбва душите ни, то нека се вслушаме в гласа на сърцето си, а то неизменно ще нашепва 
окуражителни думи. 

    Благодаря на колегите, с които сме работили, работим и ще продължаваме да го правим в името на 
малките новозагорски таланти! 

 
                                                                                                                                                  Андония Спасова 



ОРКЕСТЪР „АЛЕГРО”- МУЗИКАЛНАТА ЕМБЛЕМА НА ГР.НОВА ЗАГОРА ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ  

              
   Много са музикантите, родени в нашия град, но в 

културната история на нашето Читалище дълбоки следи оставиха 
Генчо Узунов, Петър Григоров, Пенко Илиев, Веско Николов, Дечко 
Димитров, Ванкиша, Митко Ишемиков. Точно те - бащите на 
оркестъра - през 1961 г. официално се представиха пред 
Новозагорското гражданство като Оркестър ”Алегро” към 
Читалището . Това беше изключително събитие и голямо 
постижение , че и досега, и то в малък провинциален град. Такива 
оркестри тогава имаше само в някои големи градове като София, 
Русе, Пловдив. Основателят, диригентът и кръстникът на 
„Алегрото”- както умилително му казваха гражданите - Генчо 
Узунов, беше музикант, мултиинструменталист и майстор на 
аранжиментите. Репертоарът беше от българска естрада, през 
джаз аранжиментите на големите американски бигбендове и  
италианските шлагери до рок-енд-рола. Аматьоризмът се 
компенсираше с ентусиазъм и труд, а провинциализмът с качество.  

Да, този оркестър беше музикалната гордост, беше 
представителния оркестър на Сливенски  окръг! 

С идването  на  друг емблематичен музикант в оркестъра-
легендарният Жоро Грозев, репертоарът се 
модернизира,актуализира и разнообрази до професианална степен. 
Тук трябва да се изтъкне голямата заслуга на Мария Грозева-
неговата съпруга-един самороден артистичен, организаторски и 
певчески талант, който се моделира и утвърди тук, в Нова Загора, в 

орк.”Алегро” През годините този 
оркестър с численост между 9 и 12 
музиканти записа още имена като Елена 
Енева, Ечо Енев, Пейо Кунчев, Жоро 
Гайдаров, Георги Колев, Таню Танев, 
Иван Сивков, че даже и композитора 
Димитър Пенев, както и много още други 
новозагорци. Лицето,славеите на 
оркестъра бяха певици като Денка 
Иванова, Макра Ханджиян, Иванка 
Драганчева, Пенка Ганчева, Радостина  
Стайкова.  Да, всички те оставиха 
незабравима следа в паметта и 
културата на гр. Нова Загора!  

 
                         Жоро Гайдаров 



                                                                                                                                                                                                   
 
Читалищно настоятелство при Народно Читалище „Диньо Петров Сивков – 1870“ гр.Нова Загора 

 
Преди 145 години родолюбиви българи, с любов и стремеж да запазят българския дух, създават нашето 

читалище. За толкова време няма как да си представим колко много са хората, които са дали от таланта, 
времето и обичта си към читалищното дело. Някои от тях вече не са сред нас, но това, което са направили и е 
докоснало душите ни, се е превърнало в спомен - светлинка. Нека не държим тези светлинки само за себе си. 
Можем да ги вземем, да протегнем ръце един към друг и заедно да съберем малките светлинки в голяма. Днес, 
когато си личи загубата на идеали, хората се отчуждават един от друг и от родовите си корени, нуждата от 
духовна култура става все по-осезаема. Запазването на традициите и обичаите става все по-належащо. Само с 
тази светлина, пренасяйки я от миналите поколения в нашето, можем да съхраним културата, просветата и 
националната си идентичност. Тази светлина, събрала в себе си любовта към слово, музика, танци, театър ще 
сгрее душите и на нашите деца. От нас се иска само да им я покажем и дадем, да я заобичат и да я запазят на 
свой ред за децата си.  

Уважаеми читалищни дейци, Читалищното настоятелство Ви честити 145 -  годишния юбилей и Ви 
пожелава здраве и време! Време, в което с ентусиазъм, различни творчески идеи и жар да отдадете себе си на 
благородното читалищно дело. Дълбока благодарност и признателност към всички пазители на българския дух. 

 
Към председателите : Атанас Богданов, Диньо Сивков, Атанас Драгиев, Иван Златаров, Петър Бакалов, 

Васил Константинов, Димитър Мангъров, Иван Копринков, д-р Георги Тачев, д-р Никола Станчев, д-р Даньо 
Бакалов, Георги Рафаилов, Минчо Сербезов, Косьо Златев, Добри Попов, Деньо Пенчев, Атанас Тишев, Илко 
Атанасов, Георги Илиев, Петър Колев, Атанас Явузларов, Руси Борисов, д-р Стефка Данева, Гергана 
Караилиева и настоящия – Георги Николов и към всички други достойни и заслужили хора, дали труда си, 
сърцето си, живота си за създаването, съществуването  и запазването на  духовната институция – Народно 
читалище „Д.П.Сивков – 1870”. 

 
Поклон пред „отдадените”, пред ентусиастите, които искат всичко да се случва веднага…сега, пред тези, 

които ги  „боли”, тези, които знаят какво е да извървиш пътя от идеята до сцената…Важно е творенето, 
„горенето”, затова е всичко…    

 
Читалищно настоятелство:     Председател:  Георги  Николов           Секретар: Елена  Арабаджиева 
 
1. Стела Михайлова                                        4. Таня Иванова  
2. Антоанета Генчева                                      5. Румяна Петрова             
3. Диана Динева                                               6. Никола Николов 



През последните осем години срещаме огромна подкрепа в лицето на кмета на Община Нова Загора 
Николай Грозев. В резултат на водената от него и общинското ръководство политика, НЧ „Д. П. Сивков – 1870” 
се преобрази след няколко последователни ремонта. Днес разполагаме с прекрасен театрален салон, 
артистична камерна зала, приказна атмосфера в детски отдел на библиотеката, а фоайето на втория етаж, със 
своята приятна обстановка, е предпочитано място за провеждането на събития с фокус  към различните 
изкуства.  С всичко, което прави за подобряването на инфраструктурата и художествената дейност на 
читалището, той е първият кмет, който показва, че в условията на тежка финансово-икономическа криза могат 
да се намерят пари и за изкуство. 

Читалищното настоятелство при НЧ „ Д.П.Сивков – 1870“ обявява за 

ПОЧЕТНИ  ЧЛЕНОВЕ 

Мария Грозева, Синклетиния Аврамова, Илко Атанасов, 
Петър Колев, Георги Гайдаров, София Комбалова, 

д-р Стефка Данева, Марин Маринов, 
 Труфка Стойкова, Златина Великова 



УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ  ДЕЯТЕЛИ  И 
    СЪМИШЛЕНИЦИ, 

      За мен е удоволствие да ви поздравя по 
случай 145-годишната народополезна дейност на 
Народно читалище „Д. П. Сивков - 1870”. 

Основано през 1870 година, читалището 
преодолява всички изпитания на времето, за да достигне 
до знаменателния си юбилей като храм на духа в Нова 
Загора. Неслучайно то носи името на един от известните 
новозагорци – Диньо Петров Сивков - книжоносец, 
революционер и борец за свобода. Днес вие сте негови 
последователи и чрез своята благородна и всеотдайна 
дейност пазите националната и родова идентичност и 
традиции. С общи усилия успявате да ги предадете на 
бъдещето – малките жители на град Нова Загора и да ги 

накарате да обичат родното. 
Убеден съм, че в тези празнични дни ще си припомните натрупаното през годините – просветното и 

културно наследство, създадено от предците ни. Всеобща е вярата ни, че вие – деятелите, ще продължавате да 
разпръсквате светлината на знанието и творчеството и ще допринасяте за обогатяването на Нова Загора! 
Благодарение на вашите усилия малкия ни, китен град се развива и популяризира и се надявам това да 
продължава още дълги години! 

Пожелавам на всички вас предимно крепко здраве, все същата отдаденост и повече успехи занапред и 
разбира се удовлетвореност от постигнатото!  Нека искрата на трудолюбието и упоритостта ви да свети и 
уверено да ни води по пътя на духовното!  

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
  Николай Грозев – кмет на община Нова Загора 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН   АДРЕС 

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ЧЛЕНОВЕ, САМОДЕЙЦИ И  
  СЪМИШЛЕНИЦИ, 

       Приемете моите най-искрени поздравления по случай 145 - 
годишния юбилей от създаването на Народно читалище „Д.П.Сивков - 
1870"! 

       През всички тези години читалището като духовна 
институция изпълнява нелеката задача да съхранява и  обогатява 
духовния и културен живот, да пази и развива българските традиции и 
обичаи. Затова днешният празник е признание за всички Вас - 
читалищни деятели, самодейци и даровити хора, които със своя 
всеотдаен труд и талант пазите българския дух и националната 
идентичност. Вашата упорита работа е еталон за родолюбие, Вашата 
всеотдайност – пример за подражание. 

      Много награди са завоювали творческите колективи през 
тези 145 години, много пъти са радвали публиката, но най – голямо 
удовлетворение предизвиква фактът, че днес на сцената виждаме най 
– малките последователи  - талантливите деца на Нова Загора. Това
ми дава увереност за бъдещето! 

      На всички пожелавам здраве, ентусиазъм, много творчески 
идеи и успехи в благородното читалищно дело! 

  ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 

 Галя  Захариева  
 народeн представител в 43-то Народно събрание 



ЮБИЛЕЙНИЯТ СБОРНИК  СЕ РЕАЛИЗИРА С ПОДКРЕПАТА НА 

„СОРИКО“ ООД НОВА ЗАГОРА 

ХОТЕЛ „РИО“  НОВА ЗАГОРА 

„АРКО ИМПОРТ“  НОВА ЗАГОРА 

„КОРАДО - ИНС – 1“  ООД НОВА ЗАГОРА 

Реализация на сборника   Елена Арабаджиева,  Антоанета Генчева 




