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50 години читалище в илиянци

Читалището наше, родно, мило,
то в мрака бе всички нам светило!
Години вече петдесет
то искри пръска 
за народа с вест!
 Тъй всички знаем го и днес!
 Тез що читалището основаха
 отдавна вечен сън заспаха.
 Но лумна факел буен в малкото селце,
 поеха го следовници в млади си ръце!
Когато нашите бащи, деди
вечер след тежкий труд
са чакали пред тез врати 
тоз свят дом да се отвори,
чрез  него знанието и правдата
да заговори.
 Питаха се
 какво ли да му сложим име.
 Тогава прост един млад овчар
 гласът си извиси
 и рече: „Паисий“!
Туй име, що пали
и днес нашите сърца,
да бъде символ – знаме
за нашите деца!
 Затуй с мълчание
 имената им да спомним!
 На живите признателност
 да въздадем!
Да бъдат дълго те сред нас!
Да бъде силен правдивият им глас!
И когато се празнуват другите „петдесет“,
читалищните членове да са безчет!

Знамето – символът ПАИСИЙ,
да им свети!
Да се изпълнят
вашите завети!
 
 Автор: Кирил Христов Калчев
 Илиянци, 25.10.1981 г.
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Читалището – духовното огнище
Читалището е магия. Само този, който не е прекрачвал 

прага му, не е изпитал онова върховно усещане за досег с творче-
ския порив. Веднъж надникнал през ежедневно отворената му 
врата, ти поемаш енергията на вдъхновението. Тук ще разгър-
неш страниците на летописна книга или ще грабнеш ново че-
тиво под звуците на изворна песен, долитаща от съседното по-
мещение, където „бабите“ се разпяват. Привечер, като заигра-
ят младите, ще ти се прииска да се уловиш на хорото им. Тук 
ще усетиш аромата на току-що изпечена пита, от която всеки 
може да отчупи и да опита. В читалището атмосферата е 
различна от напрегнатото и изнервящо ежедневие на улицата 
или работното място. Тук можеш да се потопиш в тайнство-
то на онзи живот, който принадлежи на приказния свят – да 
се изпълниш с приятни емоции, да съпреживяваш, да насищаш 
сетивата си до неузнаваемост, да раждаш творчески идеи, да 
сътворяваш... Младите се връщат към отминали времена и 
сравняват днешния ден под всеотдайния поглед на т.нар. „тре-
та възраст”. Възрастните си припомнят младежките години 
– с репетиции, активни подготовки за събори и празници, и с 
умиление оглеждат грамоти и медали от форуми, защитили 
гордостта на българите – родния фолклор.

Читалището е оазис. В него търсиш и почиташ родовата 
памет – бит, нрави, обичаи, традиция, естетика. Прилагаш 
новото, родено от днешния ден, за да се ограмотяваш и разви-
ваш, но и преоткриваш националното си достойнство.

Читалището е духовно огнище, разгоряло някога огъня на 
духовността. Той гори и днес и няма да угасне. 90 години той е 
грижливо съхраняван и подклаждан от хората в Илиянци, жад-
ни за просвета и култура. Мало и голямо изпълват читалище-
то като свой втори дом. И така ще бъде, защото в Илиянци 
живеят горди българи.

Когато разтваряте страниците на тази книга, радвайте 
се на 90-годишните читалищни успехи, почитайте паметта 
на онези, които оставиха сърцата си в читалищната дейност, 
насърчавайте младите да не прекъсват стародавни традиции, 
а млади и стари да са винаги „ръка за ръка“ – като на хорото!

Честит празник, скъпо наше читалище! 
Честити 90 години! 




