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За нас
Наша основна цел е да съхраняваме творческата история 
и енергия на село Костенец и неговите жители. 
Събираме и популяризираме талантите и традициите на
всички поколения през активна просветителска и
развлекателна дейност и се развиваме читалището като
съвременен и мултифункционален културен център. 
Ежегодно организираме изложби, творчески работилници,
школи, концерти и събития за отбелязване на значими дати и
събития от местния и национален календар.
Читалището ни разполага със съвременни, уютни и добре
оборудвани зали и пространства, удачни за разнообразни 
 дейности, а екипът ни е винаги отворен за партньорства
ориентирани към нови културни и корпоративни дейности.



История
Съзадено преди повече от 120 години, за да съхранява
народните традиции и да се сплотят хората, в стремежа към
развитие и прогрес. Първоначално читалището се нарича
„Саморазвитие”, а по-късно, през 1956 година се преименува
в НЧ „Елин Пелин 1896“.
Читалището поддържа огъня на знанието, обогатява
духовния и културен живот, съхранява и развива българските
традиции и обичаи. Днес самодейците в читалището са 150,
участващи активно в над 20 вида дейности, традиционно
свързани с българската култура.
 

1896 1956 2022



Визия

Мисия
Да пазим традициите и богатствата на град
Елин Пелин и шоплъка като насърчаваме
творчески и просветни дейности.

Запазване и развитие на читалището в
активен и съвременен културен център,
който популяризира местното културно
наследство и таланти и дава достъп до
разнообразна дейност и програма от
страната.



работилници конкурси

Акценти от програма

празници фолклор

танц музикаекспозиции общество



цели и стратегия

достъпност и разнообразие
Ежегодно обновяваме и разнообразяваме културната
си програма и база, така че да посрещаме жители и
посетители на селото от всички възрасти и с
разнообразни интереси.

традиции и свързаност
Пазим местните традиции и приобщаваме всички
поколения към дейността си. От 1998 година
Музейната сбирка става съставна част от
читалещната дейност,  всяка година събираме
местната общност и ценителите на Шопския фолклор
и култура и организираме тематични фестивали.

културни връзки
Полагаме целогодишно усилие по отношение на
установяването на партньорства и традиции с
организации, артисти и оператори на местно и
международно ниво. Читалището ни се грижи за
приобщаването на културните дейности на Елин
Пелин към гр. Лесковац в Сърбия и Норофоминск в
Русия, с които са побрамитени градове.

съвременно изкуство и култура
Читалището е основна културна точка на достъп до
музикални и театрални събития, изложби и
работилници свързани със съвременни творчески
формата, за жителите на Елин пелин.



актуално
Екипът ни е отворен и активен,  работим в посока модернизация и  участваме
в множество национални и международни форуми и проекти. Държим се
близо, както до творчески инициативи, така и се стремим да подобряваме
управлението на дейността и базата си. През 2021 година, читалище Елин
Пелин - 1896, се включи в експериментален проект, с цел подобряване на
достъпа до разнообразна и нова аудитория и запазване на своята значимост и
дейност, в условията на тежката криза, следствие от пандемията от COVID - 19.

По време на едногодишните изследвания, анализи и срещи, доказахме своята
значимост за местната култура и аудитория и предприехме обмен и
колаборации с други организации из страната.

Актуалните данни, потвърждават, че както местното население, така и
жителите на близки градове и дестинации, активно търсят културни
преживявания или сменят своето местожителство в по-малки градове и села,
което увеличава потенциалната аудитория на културните организации и
центрове, както и нуждата за по-голямо разнообразие от образователни и
творчески школи.

Настоящите ни цели и стратегия се ориентират към по-активно привличане на
нова аудитория, както във вече разработените групи, така и подрастващото
поколение.

Една от инициативите, свързана с побратиментите градове в Сърбия и Русия,
заедно с Кюстендил, Пеник, Пловдив и Силистра предлага много възможности
за приобщаване към дейностите и резултатите ни, тъй като дава достъп до над
60 хиляди души потенциална аудитория.

Имаме дългогодишно партньорство с частни, общински и държавни културни
организации, както театри, така и популярни изпълнители, сред които ДТ
Хасково, Сатиричен театър София, Театър Българска Армия, ОРлин Горанов,
Тенорите и други.

детски школи
25%

театрални събития
25%

концерти
25%

тв. работилници
15%

фестивали
10%



Разполагаме с голям салон с 300 седящи места, 
 

малък салон за презентации, конференции и
творчески срещи с 40места

 
музикален салон
 репетиционни

кабинети по пиано и китара

зали и база



възможности и партньорства

културна програма

Екипът ни ежегодно развива и обогатява програмата от
дейности и събития, като се фокусираме върху приложни
и сценични изкуства, музика, литература, туризъм и
образование.

корпоративни събития

След основен ремонт и оборудване през ... г. разполагаме
с отлични пространства и идеи за провеждане на бизнес
срещи, конференции, работилници за сплотяване на
екипа, чествания и презентации.



Контакти
2100 Елин Пелин, пл.“ Независимост“ №13

тел.0899938097

diana_ep@abv.bg 
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