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За нас
Народно читалище “Просвета-1881” се намира в село Костенец, 
под северния склон на Рила планина, на час път от София и Пловдив, 
 и само на 30 км. от първият курорт в България - Боровец.
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. От 2016 г. традиционното “писано”
яйце е вписано в Националната листа на нематериалното културно
наследство на ЮНЕСКО.
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
Читалище Просвета започва дейността си още през
1881 година, като пази богатата история на над осем
поколения Костенчани, дейността е дълбоко свързана
с литературата и местната природа. Ние сме и най-
старото читалище, възникнало на територията на
Община Костенец като на  12 януари 1936 година е
открита  и нашата читалищната сграда, запазена и
поддържана до днес. Дълга история пазят и
самодейните ни колективи - танцовия състав
стартира за първи път през 1945, а вокална група
"Рила" през 1987 година.

 
 

1881 1936 2022



Визия

Мисия
Да пазим традициите и богатствата на
село Костенец като насърчаваме
творчески и просветни дейности.

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



екип

Емилия Илчева - Ценова

библиотека

Надежда Бекярова

секретар

Ива Георгиева

танцова формация "Рила

Ирина Герина

вокална формация "Рила"

Стефка Ибришимова
 

работилница "Приказно
детство"



литература конкурси

Акценти от програма

традиции юбилеи

танц музикаизложби общество



цели и стратегия

достъпност
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 2016 г.
традиционното “писано” яйце е вписано в
Националната листа на нематериалното културно
наследство на ЮНЕСКО, а творческата ни дейност
активно се представя на значими събития и форуми.

връзка с околна среда
Намираме се в близост до множество природни
забележителности и богатства, които са били
вдъхновение на поколение български писатели и
артисти и планираме активности, обединяващи
местната култура и природа.

просвета и образование
Фокус в нашата дейност, още от създаването на
читалището, са децата и подрастващите, като се
стремим да им предоставяме възможност за
творчески занимания, богата библиотека и чести
колаборации с местните училища и детски градини.



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 Просвета - 1881, 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.

До 2020 година, ние устойчиво и активно работихме с над 50% от
живущите и заетите в село Костенец, както възрастните от 45 - 46+, така и с
детска аудирия между 4 и 18 години.

Настоящите ни цели и стратегия се ориентират към по-активно
привличане на нова аудитория, във вече разработените групи, така и
поколението между 25 и 40 годишни.

над 50% от ангажираните в любителски творчески дейности и
посетители на културни събития с село Костенец са свързани с

читалище Просвета

над 50% от ангажираните в творчески дейности деца и юноши,
живеещи и посещавати  село Костенец са свързани с читалище

Просвета

въпреки предизвикателствата, които COVID кризата постави
пред културния и туристическия бранш, отбелязваме осезаемо

завишаване на посещенията на селото с туристически и
развлекателни цели от семейства и младежи, както за

краткосрочни пътувания, така и за дългосрочно пребиваване



Разполагаме с богата библиотека с фонд от над 15 000
тома  музикална зала

танцова зала
 малка зала

 голяма зала със сцена  и капацитет 250 места
 

а през топлия сезон имаме на разположение и малък
вътрешен двор, в който провеждаме множество срещи и

събития
 

свържете се с нас за повече информация
 

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  2015 г.,
разполагаме с отлични пространства и идеи за
провеждане на бизнес срещи, конференции,
работилници за сплотяване на екипа, чествания и
презентации.



Контакти
071 445 008

prosveta_1881@abv.bg

с. Костенец, ул.“Константин

Костенечки” N:1
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