
                                    
                                        В с. Неделево 
                                       през всички исторически  
                                          Времена e имало хора с 
                                      будно национално съзнание 
                                      -активни общественици и    
                                      изявени родолюбци........  
                                         
                                       

И С Т О Р И Я 
 

Народно читалище „Отец Паисий” 
с.Неделево е основано през 1930 година. 
Инициатори са :учителят Стефан Бозуков, 
участъковият фелшер Лука Декузанов и 
някои по-будни земеделски стопани.Било 
избрано читалищно настоятелство и 
ревизионна комисия, бил приет устав. При 
учредяването за читалищни членове се 
записали 50 човека.Те работили упорито и 
системно за повешаване на общата 
култура и интерес към знания на своите 
съселяни.Дейността им се изразявала в 
набавянето на разнообразна литература  за 
библиотеката, изнасяне на беседи по 
различни теми и проблеми. За читалищно 
помещение се използвала една от класните 
стаи на училището и училищния 
коридор,където за бележити дати пред 
населението били изнасяни художествени и 
музикални програми от самодейци.  

Хората мечтаели за истински 
читалищен дом. Започнала подготовка и 
със средства главно от държавата, читали- 
щето , кооперацията и много доброволен 
труд от населението е построена нова, 
просторна читалищна сграда –открита  на  
07.11.1963 година.   

 
В тази сграда за нуждите на 

читалищната дейност е предоставен 
киносалон с 250 места , гримьорни , 
лекционна зала, обширна библиотека с 
читалня и книгохранилище. В тази добра 
материална база продължава развитието 
на читалищната дейност- библиотечна , 
културно-масова  и художествена 
самодейност – водена от щатен секретар-
библиотекар. 
 

ХУДОЖЕСТВЕНА  САМОДЕЙНОСТ 
 Самодейните колективи:театрален 
състав,певческа група за автентичен 
фолклор,група за художествено слово и 
индивидуални изпълнители –самодейци се 
представят успешно на прегледи и 
фестивали на художествената самодейност, 
печелят грамоти и награди...... 
 
                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ........Изминали са 80 години от 
основаването на Народно читалище”Отец  
Паисий „с. Неделево-дълги години 
единствен център за културно-просветна и  
информационна дейност на територията на 
селото. 
          За съжаление, настъпилата миграция 
на населението не отминава и село 
Неделево.Броят на жителите значително 
намалява, в резултат на което културно-
масовата и библиотечна дейност и 
художествената самодейност в читалището 
започва да затихва. Тревогите на 
работещите в читалището  са свързани с 
намаляващия брой на деца и възрастни, 
които го посещават.Но паметта на 
предците ни задължава да погледнем в 
миналото и да продължим 
традициите,търсейки нови форми за 
максимално разширяване дейността и 
интереса към читалището. 

С Е Г А 
 Запазен е все още интересът към 
танцовия състав за народни танци, групата 
за ориенталски танци, група за 
художествени изпълнения, група 
представяща обичая „КОЛЕДАРИ”  по 
време на коледните и новогодишни 
празници. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 



Народно  читалище 
„Отец  Паисий -1930” 

 

 

с. Неделево 

 

 
                                                                                                                                         
К М Р : Във връзка с бележити дати и 
годишнини ,във фоаето на читалището и в 
библитеката се уреждат витрини и 
изложби по теми и с детско художествено 
творчество. В библиотеката по поводи се 
организират литературни четения и уроци 
по библиотечно-библиографски знания за 
ученици.Читалище с.Неделево взема дейно 
участие при органазирането на  
„Традиционния събор село Неделево”, 
който се провежда ежегодно през м.Юни, с 
организирането на „Детско утро”-игри, 
рисунки, детско творчество, надбягване с 
велосипеди и бързо бягане. Най-добрите 
получават награди. 
       НЧс.Неделево има спечелени два 
проекта: за закупуване на нови книги и за 
частичен вътрешен ремонт на сградата.  

                 Душата на всеки човек 
         има нужда от духовна ХРАНА! 

                         
                          БИБЛИОТЕЧНА   ДЕЙНОСТ 

                Най- голямото богатство на 
библиотеката към НЧ”Отец Паисий” с. 
Неделево е книжният и фонд, който в 
момента възлиза на 4680 регистрирани  
библиотечни единици. Средно годишно 
библиотеката обслужва  96-ма редовни 
читатели и раздава 1 533 библиотечни 
единици. Извършват се устни и писмени 
справки по различни теми и проблеми. 
Библиотеката поддържа тематични 
картотеки по най-търсени теми : 
”Литературознание”,”Краезнание „ 
„Бележити дати” и „Бележити личности „.  
Библиотеката разполага с технически 
средства : телевизор, радиокасетофон, 
компютър, и 3в1 -Принтер-скенер-копир.  

 
    „Приятел съм  на хубавата книга 
      с вълнение и трепет я чета, 
      че с книгата докрай света се стига 

  и срещам в нея своята мечта ! „ 
 

Вие имате нужда от информация, 
ние Ви я предлагаме ! 

Всеки има право да ползва услугите 
на читалищната библиотека. За целта 
трябва да се регистрира ,като 
читател.Получената читателска карта 
дава право да се възползвате от всички 
услуги и дейности, които библиотеката 
предлага. 
А те не са малко! Ето само някои от тях: 
 8-часово обслужване и работа в 

читалнята през дните от 
Понеделник до Петък ; 

 Заемане за домашно ползване на 
книги и други носители на 
информация ; 

 Работа в читалнята с неограничен 
достъп до целия библиотечен фонд : 
художествена, отраслова и 
справочна литература ; 

 Помощ за Вашата лична или 
служебна библиотека ; 

 Провеждане на уроци по 
Библиотечно-библиографски знания 

 Информация-устна и писмена по 
всички интересуващи Ви въпроси ; 

 Ксерокопиране,  сканиране , 
Компютърно писане. 
                                                                            


