
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
                ЗА ЧИТАЛИЩЕ „БОРИС БЕРОВ 1903”  
                                 С. ТЪЖА  2019 Г. 
  
                Известно е, че Читалищата са една от най-масовите организации 
у нас, които развиват и обогатяват културно просветната дейност. 
Мисията им да развиват и обогатяват фолклорните традиции, все още 
съхранени и подържани живи в малките населени места ,ги утвърждава 
като място за откриване и развиване на самобитните таланти .  
Удоволствие да се сподели, че дейността в Читалище „Борис Беров 1903г.” 
през последните години търпи възходящо развитие и то все по- устойчиво 
се утвърждава като място където хората от всички възрастови групи и 
етноси намират територии за свои изяви .  
Групата самодейци към читалището наброява 48-50 човека участващи в 
различни форми .Тук активно се изявяват от 5 до 75 наши съселяни 
.Последните години се увеличава участието на учениците от основното 
училище ,както и младежката група от 18 до 21 години.В този си състав 
самодейците с удоволствие вземат все по активно участие в редица 
местни и национални форми.  
Поставихме една нова традиция в културния обмен и все по близки 
стават отношенията ни при размяна на посещения между групите на 
селото ни и сдружението Александрово ,Манолово ,Осетеново при 
провеждането на карнавалните игри в тези села.  
За поддържането на традициите ,ритуалите и обичаите през 
изминалата година бележим значителни похвални успехи.Участието ни на 
Международния фестивал на маскарадните игри гр.Перник, Празника на 
розата и минералната вода гр.Павел баня , „Селски дворове” гр.Павел баня 
,Фестивала на кукерите в гр.Раковски „Кукове” ,Общинския фестивал 
„Старци в Турия” в село Турия , село Шейново, Фестивал на кукерите в гр. 
Стара Загора. 



               Участие на XI „ Черноморски събор EVRO FOLK „ - 2012 , 2013, 2014 
,2015, 2016, 2017, 2018,2019 г. г. гр. Китен , гр. Обзор и Приморско.  
Йорданов ден/Богоявление/ православната църква отбелязва кръщението 
на Исус Христос от Йоан Кръстител в река Йордан. За поредна година на 
този ден се извършва водосвет в местния храм „ Св. Стефан”.  
Предвождани от местния свещеник Георги Павлов под звуците на гайди и 
тъпан група самодейци се отправят към определено място, където 
извършва хвърлянето на кръста. Пред събралото се население младите 
момчета облечени в национални носии огласяни от песни и под звуците на 
гайдата и тъпана навлизат в ледените води на реката за да се изкъпят за 
здраве. Поверието гласи, че на този ден водата има голяма магическа 
сила. Освен, че пречиства тя и лекува, а който хване кръста ще бъде много 
здрав и през цялата година ще му върви. По този начин се слага край на 
така наречените „Мръсни дни”.  
                 С гордост можем да отбележим можем да отбележим тази 
година участието ни на Световния шампионат по Фолклор в град Китен, 
където бяхме удостоени с почетното Първо място в категорията „ 
Пазители на традициите ,за съхраняване и развитие на българските 
традиционни изкуства.”  
Като добра традиция на Читалището не можем да не отбележим и 
честването на Пролетния обичай свързан с плодородието-14 февруари-„ 
Трифон Зарезан” – денят на лозаря. По стар народен обичай „ дядо Трифон” 
зарязва лозето с пожелание за мирна година, да е плодородна, да напълним 
бъчвите с руйни и пенливи вина.  
               Международният ден на жената- осми март е празник, който 
свързваме със святото име на майката, на жената крепителка на 
семейството, жената без която не може да продължи своето развитие. 
На този ден жените от село Тъжа празнувахме заедно и се веселихме до 
късно вечерта. Пожелахме си да бъдем живи и здрави, да сме борбени и 
силни духом, да носим с чест името жена, да съхраним този ден и 
предадем в бъдещето.  
Първи март – утвърден от българския фолклор като ден на 
мартеничката-предварително се изработват мартенички и две от 
активистките облечени в национални костюми посетиха ЦДГ 
„Незабравка”, ОУ”Просвета”, всички  



административни сгради и магазини в селото, биват закичени за да бъде 
запазено отколешното и пребъде във времето да сме бели и червени 
румени и засмени.  
Похвално е да отбележим, че в групата самодейци към Читалището 
участваха и ученици от ОУ „ Просвета”, което е добър показател за 
работата ни с децата. Те с желание участват в масовите мероприятия 
на Читалището- местния кукерски празник „Старчешка булка”, както и 
участието им в мероприятията за 19 февруари- обесването на Левски и 3-
ти март Освобождението на България от турско робство.  
Коледуването е един от красивите български обичаи. На 24 срещу 25 
декември Коледарите в село Тъжа посещават първо домът на свещеника 
за да има берекет и с подходяща песен посещават всяко едно 
домакинство, което ги очаква с нетърпение.  
Изпратихме Старата и посрещнахме Новата година с внушителна група 
самодейци в ресторант „Градина” в град Калофер където обединени от 
идеята всички заедно можем да се веселим. Имаше и подготовка и 
изненада- баница с късмети.  
Безспорно основната част от Читалищата са били читалищните 
библиотеки. С тях е започнало съществуването на Народните Читалища 
и неоспорим е факта, че без тях не биха могли да съществуват. 
Библиотеката работи за формиране на личности у подрастващите, за 
изграждане на активен читателски интерес, за приобщаване на децата в 
света на красивото и възвишеното, за повишаване на духовната им 
култура. За подпомагане на читателите в библиотеката се поддържа 
краеведски отдел с краеведска литература отразяваща творчеството на 
изявени писатели и творци от селото и района.  
Вече  десета година библиотеката е включена в системата „Глобални 
библиотеки” и оборудвана с пет компютъра, едно мултимедийно 
устройство, което включва принтер, ксерокс, факс,сканиране. 
Разполагаме и с проектор с екран и стока. Така по програма „Глобални 
библиотеки” миналата година бяха обучени осем човека на възраст между 
60-75 години за работа с компютър, ползване на скайп и електронна поща.  



                 Предоставят се и различни по вид услуги на населението-
изготвяне на некролози, сканиране на документи, ксерокс услуги, 
предоставяне на информация за не заети работни места, сваляне на 
информация на преносими устройства.  
Компютърната зала е една прекрасна придобивка за селото ни, от която 
може да се възползва всеки жител и да добие информация от различно 
естество.  
 
 
 
 
Изготвил: / Н. Михалева/ 
Секретар-библиотекар 
Н. Ч. „Борис Беров 1903” 
С. Тъжа 
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