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About this templateИстория на читалището

Читалище „Будилник“ град Ракитово е
създадено на 14 април 1897 г.

През учебната 1897/1898 година в
Ракитово учителства известният писател
Иван Клинчаров. От него излиза
инициативата за създаване на читалището,
като той същевременно е и кръстник.
Кръщава го „Будилник“ на името на
Ботевия вестник, за да буди народната
съвест.



История на читалището

След напускането на Ракитово от
Клинчаров, читалището замира. Едва
през 1905 г. то бива възстановено от
група будни ракитовци: Тодор
Кафеджиев, Георги Андонов, Петко
Терзиев, Георги Ангелов, Атанас
Кънев, Тодор Тупаров. Това е и
първият Управителен съвет.



Уставът на читалище „Будилник“
е утвърден от Министерството на
народното просвещение със
заповед  900 от 27. 04. 1905 г.

До 1912 г. читалището няма своя
сграда. От името на читалището с
дават вечеринки и представления
в салона на прогимназията.

You can also split your contentИстория на читалището



In two or three columns

През 1913 г. джамията сред селото се
предоставя безвъзмездно на читалището
и Ракитово се сдобива с театрален
салон, какъвто рядко е имало по селата.
През същият период се играят пиесите:
„Иванко“, „Борислав“, „Геновева“, „Руска“.
През 1913 г. се поставя началото на
театралния колектив при читалището.

История на читалището



История на читалището

Войната от 1915-1918 г. е причина за
спиране на живота в читалището.

През 1919 г. читалището се събужда за
нов живот. Образува се фонд „Постройка
на паметник“ на падналите във войните-
1912-1913 г. и 1915-1918 г. от частни
дарения и помощ от Общината,като
фонда се увеличава. На 23.07.1925 г. се
полага основния камък на паметника в
двора на читалището.



Дейност на читалището – ДТС „Силивряк“

„Силивряк“ е танцов състав от 
Ракитово, ръководен от 
Светлана Стоева. Състава е 
разделен на различни дейности 
и възрастови групи. ДТС 
„Силивряк“ има многобройни 
участия, изнесени в читалище 
„Будилник“.



Дейност на читалището – ДВГ „Дъга“

ДВГ „Дъга“ е вокална група 
от Ракитово. Основана е през 
2005г. и до днес продължава 
да съществува. Нейн 
ръководител е Стоян Арабов. 
Имат концерти, изнесени в 
читалище „Будилник“.



Дейност на читалещето – „ТГ Нишан“

Тетралната група има 
много изнесени 
представления. До днес 
групата продължава да 
изнася представления. Една 
от най-скорошните, 
изнесени пиеси е „Бодливи 
Ноти“.



Дейност на читалището – НЛН „Милош Зяпков“

◉ Наградата се дава всяка 
година за книга издадена  
през предходната. 
Награждаването е в 
Ракитово в читалище 
„Будилник“ от петчленно 
жури. Паричното 
жъзнаграждение е 1000 
евро.



Благодарим за 
вниманието!!! 


