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История 
През 1927 г. на трети юли по инициатива на 

учители от селото се основава читалище под името 
”Стоян Михайловски”. Чрез библиотеката, сцената и 
други културно масови прояви читалището 
обединява прогресивния ум на хората и жаждата за 
просвещение и напредък. От 1954 г. читалището е 
преименувано от „Стоян Михайловски” на „Н. Й. 
Вапцаров”, което име носи и до днес. 

През 1976 г. се открива новата читалищна сграда, 
построена със средствата на местното население. В 
момента в нея има зала с 352 места, която се ползва 
за културни мероприятия, концерти и събрания. 

 
 

Читалищни формации: 
През годините до днес читалището развива богата и разнообразна художествена 

самодейност. 
 

През 1956 г. се създава танцов състав за 
автентичен фолклор (САФ) от 20 самодейци с 
ръководители Кръстю Димитров и Янаки Прунечев - 
преподаватели с народна душа, раздаващи своите 
познания и опит. САФ „Калушари” успява и до днес 
да запази и съхрани стародавният обреден лековит 
обичай ”КАЛУШ”, който се играе на Св. Дух от 
поколения наред в селото за здраве и пропъждане на 
болести. В творческата си история съставът печели 
множество медали, дипломи и плакети. Още през 
1963 г. става районен първенец, а веднага след това - 
окръжен. В днешни дни „калушарите” продължават 

да жънат успехи на национални и международни фестивали и събори на народното творчество, 
а обредът „Калуш”, изпълняван от самодейците към читалището, има всички качества да се 
превърне в един от десетте родни символа, достойни да бъдат под закрилата на ЮНЕСКО като 
част от световното културно наследство. 

 
Детският и юношеският танцови състави работят 

целогодишно. Децата с голямо удоволствие посещават 
репетициите и постигат успехи с участията си в 
множество фестивали. 

Кръжокът по приложни изкуства работи усърдно, за 
да подготвя сценична украса, а малките театрали и певци 
ежегодно радват публиката със своите творчески 
програми. 

 
 

Дейността в читалището продължава да съхранява автентичния фолклор и да възпитава 
любов към родната култура. 

 
За контакти и допълнителна информация: 
с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца 

ул. „Георги Димитров” № 36, ПК: 3329 
тел.: 09163/23-21, e-mail: galq_pep@abv.bg 


