Народно читалище „Просвета 1927” с. Сливовица
Контакти:
с. Сливовица , ул.“Площада“, п.к. 5157
тел. 0882128447
E-mail chitali6te_slivovica@abv.bg
Председател: Димитър Иванов
Читалище „Просвета 1927” е основано на 27.12.1927 г. по инициатива на
упоритата работа на Никола Радославов, Петър Кръстев, секретар – М. Бостанджиева,
подпредседател – Ради Трифонов, касиер – Никола Радославов, библиотекар – Йордан
Иванов.
Провеждат се традиционните български празници. Изнасят се и първите пиеси:
„Майстори“, „Свекърва“, „Боряна“ и други. Постановките се извършват в училището
на селото. В първата театрална трупа са взимали участие учителите Радославов, Георги
Трифонов, Тодор Иванов. В селото младите учители са имали нови идеи за развитието
на читалищното дело. През години с успех са изнасяни пиесите: „Снаха“, „Заветът на
майката“, „На кръстопът“, „Камък в блатото“, „Женитба“, „Сребърният пръстен“,
„Изневяра“, „Неразделни“ и др. Дългогодишни артисти на сцената са Илия Петков,
учителите Ради Трифонов, младата интелигенция Тодор Ганчев, Тодор Ралчев, Стоян
Димитров и др.
От 1954 г. се поставя началото на художествената самодейност на читалището.
Заражда се идеята за събиране на средства и построяване на читалищна сграда.
Съкровената мечта за построяване на читалищна сграда с всяка измината година
нараства. През 1958 г. по инициатива на читалищното ръководство се провежда
разширено заседание на масовите и политическите организации, на което се избира
инициативен комитет в състав: председател – Тодор Николов, зам. председател – Ради
Радев, секретар – Йордан Йорданов и членове – Иван Борисов, Илия Истков, Стефан
Николов и Никола Пенчев. Започва масово – разяснителна работа сред всички трудещи
се в селото.
На 16.03.1958 г. в училищния салон се събират 207 жители, които обсъждат и
предлагат да се включи цялото село с труд и средства, с което да се започне строежа за
сградата. През месец август 1959 г. започва строежа. До края на годината работа е
напълно завършена. Архитект е бил джулюнчанинът Данко Шопов. В продължение на
3 години за построяването на читалищната сграда са изразходени 23 680 лв. и са дадени
трудови
дни
над
2300
с
участието
на
населението
от
селото.
На 27.10.1962 г. е прорязана трикольорната лента на новата читалищна сграда. Тя се
превръща с всеки изминат ден в дом на песни и танци, културен отдих от най-малкия
до най-големия.
Днес към читалището има пенсионерският клуб, от чиито членове е създадена и
певческа група за народно пеене. Те участват в множество мероприятия, конкурси,
фестивали, а такива са: „Празник на меда“ в гр. Елена, „Фестивал на житената питка“ в
Стражица, „Ден на градинарската чорба” и „Ден на народните храни - Празник на
ракиите и туршиите в Златарица“, „Автентичност и съвремие“ в гр. Попово, Национален
събор „Авлига пее“ с. Обединение, в с. Мерданя, с. Янтра, с. Върбица, с. Козаревец и др.
Ръководството на читалището не пропускат да организират традиционни празници като:
Йордановден, Бабинден, Трифон Зарезан, 8 март, Първа пролет, Еньовден, Коледни и
Новогодишни празници. Всяка година на празника „Св. Дух, Петдесятница“
кметството и читалищното ръководство организират курбан на селото. През месец
септември читалището е организатор и на единствения в България фолклорен празник

„С песните на Борис Машалов“. Тук е мястото, където в конкурсен формат се състезават
над 30 колектива от различни точки на България, за да изпълняват песни от творчеството
на Машалов.
През демокрацията библиотеката е унищожена, но по-късно е възстановена и
сега библиотеката има над 3500 книги. Има компютри и интернет връзка. През лятото,
когато децата са ваканция, библиотеката се посещава по-често от тях, но има и читатели
в пенсионна възраст, които редовно я посещават.

