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Председател: Цветанка Бранзелова
Читалището е основано на 24.02.1885 година. Идеята за основаването му дава
архимандрит Владимир Вениаминов, подпомогнат от свещеник Иван Писев и търговеца
Хараламби Мешеков. Читалището е наречено „Развитие“ и в това име е вложен устремът
на златарчани към просвета и надеждите им за духовен подем. Приет е устав, избран е
управителен съвет. Читалището обитава последователно сградата на старата община,
къщите на Петко Сираков и Цани Вакъвчиев, старата училищна сграда в която в голямата
класна стая се използва за събрания и за театрален салон. Сградата на сегашното
читалище е построена през 1927 година и на няколко етапа достроявано. През 1937
година читалищната сграда е окончателно завършена и обзавеждането и се осъществява
чрез самооблагане.
В читалището е създаден детски, а по-късно и учителски хор с диригент Стефан
Павлов, а също и смесен певчески хор с диригент Марин Драгнев. Пак в читалището се
намира добре уредена тогава селска библиотека. В началото на 1930 година е създадено
музикално дружество „Маестро Атанасов“ с ръководител Коста Тодоров. След 9
септември 1944 г. читалището отново е културен център на селото. Провеждат се
представления, литературни вечери, забави, събрания, кинопрожекции и репетиции.
Закупени са нови музикални инструменти, създадени са кръжоци по пиано, цигулка и
акордеон и естрадно-сатирична група.
Любителски театрален състав
В началото театралната дейност е най-съществената читалищна проява. Артисти
са предимно учителите. Особено ентусиазиран е бил Марин Радославов, под чието
ръководство се създава театралната трупа. Първата пиеса е „Хаджи Димитър Ясенов“
от Л. Каравелов. През 1906 година е създаден втори, младежки театрален състав. В
началото на 30-те години театралната дейност в Златарица се активизира, вече са
оформени три театрални колектива – на учителите, на занаятчиите и на „прогресивните
безработни интелигенти“. Всяка година се поставят по 4-5 пиеси. Читалищния театър
запазва добрите си традиции, а негов ръководител в продължение на 30 години е Иван
Памукчиев. Много са постановките изнесени пред публика. Невъзможно е да бъдат
изброени всички участници през годините. Последните постановки са представени под
ръководството на Руси Русев.
През 1991 година се създава детски театрален състав с ръководител Йорданка
Самсиева, който не просъществува до наши дни.
По-късно във времето започват изявите на смесения хор и духовия оркестър, на
младежки и детски фолклорни състави с ръководител – хореографи Николай
Мурджев, Николай Събев, а в настоящия момент с ръководител Димитър Иванов.
Участват активно в мероприятия от Културния календар на общината, Национален

фолклорен конкурс „Заблеяло ми е агънце“, Международен фестивал „Евро-фолк-Черно
море“.
От 2007 година до настоящия момент се изявяват и децата от ДФГ „Златарче“ с
вокален педагог Атанаска Игнатова, същата е и ръководител на женската певческа
група за народно пеене „Златаришка китка“.
Малките „певчета“, както ги наричат всички, ежегодно участват в Национален
фолклорен конкурс „Заблеяло ми е агънце“, Международен фестивал „Евро-фолк-Черно
море“, фолклорния празник „С песните на Борис Машалов“ в с. Сливовица и в
официалния празник на град Златарица – 9 май, „Еньовден“ и в уникалния празник за
България „Деня на градинарската чорба в Златарица“.
Танцовите състави и певческата група се представят достойно в различни
национални и международни конкурси, фестивали и надпявания
Днес в читалището функционира библиотека с 23000 библиотечни единици, като
читалищната библиотека е вписана в Регистъра на обществените библиотеки под
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