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През 1900 година се поставят основите на читалищната дейност под
ръководството на учителя Дачо Първанов, който преподава в местното училище до 1911
година. Деен и предан на просветното дело, той организира по-будните селяни и дават
представления в притвора на църквата. Първата постановка е „Геновева“, а след нея
„Дряновски манастир“, „Ильо Войвода“, „Иванко“ и др. През 1937 година от средства на
читалището и дарение от учителката Мария Радева е закупено помещение за читалище,
като през 1957 година се преустроява в сегашната читалищна сграда. Към настоящият
момент читалището се помещава в сградата на кметството.
На 9.08.2010 година на учредително събрание е приет Уставът на Народно
читалище „Борба 2010” с. Дедина То е едно от късно учредените читалища на
територията на община Златарица.
Мисията на читалището е:
- да съхранява националното културно наследство и родовата памет,
- да е проводник на гражданското общество,
- да привлича младите и обществено ангажирани хора от района, като им създава
благоприятна среда за култура, творческа и образователна изява.
Към читалището няма сформирани танцови състави и певчески групи, но това не
е пречка читалището да участва в мероприятия организирани от община Златарица.
Читалищното ръководство ежегодно провежда традиционни празници като Бабинден,
Трифонзарезан, Баба Марта, 8 март – Международен ден на жената, Великден, Еньовден,
Коледни и Новогодишни празници, тържествено отбелязва национални празници. Всяка
година на празника „Св. Дух, Петдесятница“ кметството и читалищното ръководство
организират курбан на селото. Ежегодно самодейци от читалището участват в Празник
„Ден на градинарската чорба“ в Златарица, от където не веднъж се прибират с награди и
са признати за майстори готвачи.
Няма официално регистрирана действаща библиотека, но имат фонд от около 400
бр. книги, които задоволяват интереса на местното население. За съжаление месното
население е предимно в пенсионна възраст, а младото поколение не проявява интерес
към традиционната култура и съответно към инициативите в тази сфера.

