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120 години НЧ “Просвета - 1901”, с. Оброчище
20 години хор “Текенски напеви”

Юбилейният концерт на читалището в село Оброчище отбеляза на първо място 20 - годишнината на хор “Текенски напеви”, с художествен ръководител г-жа Софка Кръстева и корепетитор 
г-н Галин Ганчев. Хорът е създаден, за да отговори на желанието всички празници като Коледа, 3 март, 8 март и други да бъдат с хорова програма. Първия си успех хористките завоюват на 
Беклемето, след това и на други фестивали в България, Хърватия и Гърция. Особено им е мил плакетът, купата и картината, които са им връчени на Първия международен форум “Българско 
наследство” в Балчик, през 2015 г.                                           Фото: Архив

Г-жа Стойка Златева е 
председател на читалището 
от 1997 - 2000 г. От 2001 до 
2003 е г-жа Русанка Минева, 
сега директор на ДГ в с. 
Оброчище; от 2003 до 2017 
е г-жа Хриска Павлова; 
от 2017 до 2020 е Анелия 
Димитрова, учител по 
английски език в гимназията 
на с. Оброчище; от 2020 г. до 
сега действащ председател е 
Доротея Петкова, служител 
в кметството. Читалищен 

секретар е Иванка Николова.
На юбилейния концерт, 
читалището получи 
поздравления от президента 
на РБ г-н Румен Радев, 
от г-н Николай Дойнов, 
председател на Съюза на 
народните читалища, който 
им връчи грамота и почетен 
знак за принос в развитието 
на българската култура. От 
асоциацията “Съвременни 
читалища”, бе прочетен 
поздравителния адрес на д-р 
инж. Георги Петров.
Читалището получи плакет 
от вицепрезидента на РБ, 
г-жа Илияна Йотова, който 
бе връчен от началника на 
кабинета г-жа Кристиела 
Симеонова. Юбилярите бяха 
поздравени от областния 
управител на Добрич г-н 
Здравко Здравков.

Фото: Радка Петрова, 
поетеса от с. Люляково, 

жител на с. Оброчище

Детска градина “Първи юни”, с. Оброчище, с директор г-жа Русанка Минева, внесоха много мили чувства и спомени сред 
присъстващите основоположници на читалището, което се пререгистрира на 7 октомври 1997 г. и членове на настоятелството 
стават г-жа Гергина Началникова, г-н Данаил Стоев, г-жа Стойка Златева, г-н Димитър Арабаджиев и г-жа Желязка 
Стоименова.             Фото: Радка ПЕТРОВА

Гости на читалищния юбилей на с. Оброчище бе ансамбъл “Добруджа” с худ. р-л г-н Стоян Господинов.                    Фото: Сава ТИХОЛОВ


