
 

Народно читалище „Заря – 1911” 
с. Бутан, общ. Козлодуй, област Враца 

 
История  
През далечната 1911 година будни селяни и учители от с. Бутан решават на 25 март, Благовец, да се 
съберат около 50 човека и да основат читалището, като го наричат „Заря“. Даряват се 50 лв. за 
отпечатване и закупуване на читалищен устав. Уставът е приет на 30 юли 1911 година и се избира 
първото настоятелство. С указ на Министерството на културата през месец септември 1911 година 
е утвърдено бутанското читалище, а през 1923 година читалището става член на Съюза на 
читалищата в България. Помещението, в което се намира читалището, е в частна къща. През 
годините така и не се построява читалищна сграда, местено от място на място, в момента се намира 
в комбинираната сграда на 3ет. 
През годините се създават Театрален състав представил 29 пиеси, Народен университет, Духова 
музика, Танцов състав, „Естрадно-сатиричен състав” и Мъжки вокален октет, Четиригласен 
хор, ВИГ „Пионер”. Първото селско кино в България е в с. Бутан. През 1926 година се заражда 
идеята от читалищните настоятели да се закупи кино машина и в Бутан да има кино Първата 
прожекция е на 26 декември 1926 година в Кооперативния дом. 1930 година се построява 
физкултурен салон към училището, но се решава да се превърне в киносалон. За своя 75-годишен 
юбилей. С Указ на Държавния съвет  на читалището е присъден златен орден „Кирил и 
Методий” – първа степен. Открита е мраморна паметна плоча на читалището, въпреки че няма 
читалищна сграда.  
Днес  
Народно читалище „Заря – 1911” се стреми към запазване на родното и традиционното, но и за 
вписването му в съвременните условия, като постоянно следи за нови потребности в общността и 
търси възможности  за тяхното реализиране. Съвременните условия изискват изграждане на нова 
визия на читалището и превръщането му в съвременен център за информация, култура и услуги. 
Културният календар на читалището е наситен с празници според българските традиции и обичаи 
и това е основната за читалището дейност, която преосмисля живота в селото и го превръща в 
социално, културно пространство, в място, където се живее по-добре. Основните и най-мащабни 
празници организирани от читалището са: 3 март – Освобождението на България, Спасовден –
храмовият празник на селото, 28 май – посрещането на Ботевите походници и тържествен 
концерт - заря в чест на Хр. Ботев, Националният фестивал на любителското творчество „Пей 
и танцувай за Бутан”, празничен концерт за Коледа и Нова Година. 
Клубовете към читалището са: 

 Клуб „Танцово изкуство” – ТС „Бутан”, ТК „Нашенки”; 
 Клуб „Автентичен и изворен фолклор”; 
 Клуб „Музика” – Младежки духов оркестър; 
 Клуб „Мажоретни и модерни танци”; 
 Клуб „Художествено слово”; 
 Клуб „Сръчни ръце”. 

 
За допълнителна информация и контакт : 
с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца 
ул. „Георги Димитров“ № 41А, п. к. 3326 
тел.: 0885749165; e-mail: butan.zaria.bg@abv.bg 
 
 



 

 


