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ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН 

„СТОЛЕТОВО ДНЕС“

 Посвещава се на Столетово и 
неговите жители. Издава се с 

цел да популяризира дейността 
на Кметство Столетово, чита-
лище „Христо Ботев - 1928г.“ 
и пенсионерски клуб „Георги 
поп Райков“ сред жителите и 

гостите на селото. Всеки месец 
жителите на Столетово ще имат 
възможност да се информират 
за всички значими събития и 

инициативи, които са се случи-
ли и/или предстои да се случат 

на територията на селото.

По броя работиха:  
Кметство СТОЛЕТОВО

Любомир ПЕТРОВ
тел. 089 981 0449

Местен информационен бюлетин
Столетово Днес
Да съберем средства за носии на 
самодейците на читалището
Под този надслов стар-

тира поредното из-
дание на Великденския 
базар на Читалищна ра-
ботилничка „Подарък за 
теб“ в Столетово тази 
година.
Тазгодишната кампания 
е насочена към обно-
вяване на гардероба на 
читалището с носии за 
децата, съобщават от ве-
домството. Приоритетно 
ще бъде закупуването на 
костюми за най-малките. 
Интересът към самодей-
ността, съхраняване на 
традициите и развитие 
на българското самодей-
но художествено твор-
чество в последните го-
дини нараства.

Все повече деца и под-
растващи се включват в 
тази дейност на читали-
щето. В изпълнение на 
читалищната дейност до 
този момент ръковод-
ството разчитало на взе-

мането на носии на заем. 
За да осигури отлично 
представяне на своите 
самодейци, от читалище-
то имат нужда от сред-
ства за закупуване на 
нови носии за момичета-

Детският 
библиотечен кът 
вече носи името 

на Снежана Янева
Детският кът към чита-

лищната библиотека при НЧ 
„Христо Ботев – 1928 г.“, с. 
Столетово вече носи името на 
Снежана Янева.
Снежана Янева е вдъхнови-

тел, инициатор и поддръжник 
на библиотечното дело в Бъл-
гария. Отдава над 30 години 
от съзнателния си живот за 
библиотечното дело. Напуска 
ни внезапно на 26.12.2019 г., 
навършила 67-годишна въз-
раст.
Поводът за именуването на 

детския кът е бележитата го-
дишнина, която отбелязваме 
на 8 март т.г. – 70 години от 
рождението на Снежана Яне-
ва.
(продължава на стр.2)

Приключенията на играч-
ките в библиотеката” е 

инициатива, която бе прове-
дена по повод Международ-
ния ден на детската книга – 2 
април, в Столетово. Събити-
ето е по инициатива на Дет-

та и момчетата.
Който иска да помогне, 
може да го направи като 
закупи от ръчно израбо-
тените сувенири на мяс-
то в библиотеката и/или 
онлайн – във Фейсбук 
страницата на работил-
ничката. Всички жела-
ещи да дарят допълни-
телни суми могат да го 
направят като направят 
дарение на място в чита-
лището. 

Играчките на столетовските 
малчугани на гости в библиотеката

ски кът “Снежана Янева” към 
читалищната библиотека при 
НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”, 
с. Столетово.
Деца между 3 и 6 години бяха 
приканени да донесат своите 
любими играчки в библиоте-

ката в селото. Впоследствие, 
на 1 април т.г., бе организи-
рано специално събитие, на 
което малчуганите, донесли 
своята любима играчка, на-
учиха какво са правили там.
(продължава на стр.2) 

I  МЯСТО В КАТЕГОРИЯ „ТРАДИЦИОННИ 
КОСТЮМИ“ НА НФМИ „НА ГОСТИ У ШОПСКО“, 

Елин Пелин

Кукерите бяха сред 11-те класирали се състава в различ-
ни категории от общо 24 групи, изпълняващи маскарадни 

игри в двудневния традиционен Национален фестивал на 
маскарадните игри “На гости у Шопско”. По време на участи-
ето си на 27.02.22 г. (неделя) групата изпълни кукерски танц 
и пресъздаде традиционен за Столетово ритуал “Зарязване”.
Събитието бе проведено на стадион “Левски” в града. Въ-
преки лошото време, десетки зрители и групи за маскарадни 
игри станаха част от фестивала, представящ пъстрия българ-
ски фолклор.

НАГРАДА ОТ 
„СТАРЦИ В 

ТУРИЯ 2022“, 
с. Турия

Групата получи диплом, 
плакет, парична награда 

и подаръци, осигурени от 
Община Павел баня. На-
градата връчи кметският 
наместник на с. Турия – г-н 
Ганчо Петков.
С кукерските игри, съче-
тани с пресъздаването на 
обичая на Сирни заговезни 
и крадене на мома от Дъл-
бока вада, групата спечели 
овациите на публиката и 
журито.
Фестивалът се проведе на 
26.03.22 г., събота, а учас-
тие в него взеха общо 20 
кукерски състава от цялата 
страна.

НАГРАДА ОТ 
НАЦИОНАЛЕН 

КУКЕРСКИ 
ФЕСТИВАЛ 
„ДЕРВИШИ 
ВАРВАРА“,
с. Варвара

Кукерската група и гру-
пата за пресъздава-

не на обреди и обичаи 
участваха в III Национа-
лен кукерски фестивал 
“Дервиши Варвара 2022 
г.”, провеждан в с. Варва-
ра, общ. Септември, обл. 
Пазарджик. 
Организатори на събити-
ето са Кметство Варвара, 
НЧ “Селска пробуда -1927 
г.” и Община Септември.
Групата бе отличена с 
плакет, грамота за ця-
лостно представяне и па-
рична награда.

Златка Димитрова от Столетово стана 
прокурор за един ден
Тя бе сред четиримата 

победители в програ-
мата „Прокурор за един 
ден“. Инициативата е на 
Кралската прокурорска 
служба цкъм Британско-
то посолство в София.
На 7 февруари т.г. Злат-
ка Димитрова заедно с 
други трима финалисти 
в програмата посетиха 
резиденцията на Британ-
ския посланик в София.
След официалното съби-
тие по награждаването, 
победителите в инициа-
тивата „Прокурор за един 
ден“ бяха посрещнати и 
в Съдебната палата от 
говорителя на главния 
прокурор Сийка Милева 
и заместника на главния 
прокурор при Върховна 
касационна прокуратура 
Даниела Машева.
Посещението им във ве-
домството бе съпрово-

дено от председателя на 
Асоциацията на прокуро-
рите в България Влади-
мир Николов и прокурор 
от Кралската прокурор-
ска служба към Британ-
ското посолство в София.
По време на посещението 
си учениците бяха запоз-
нати със спецификата на 

работата на прокурорите 
във ВКП. Победителите 
имаха възможността да 
споделят какво ги е моти-
вирало да участват в кон-
курса за есе на тази тема.
Програмата „Прокурор за 
един ден“ бе обявена на 
16 ноември м.г. от Асо-
циация на прокурорите в 
България и се реализира 
съвместно с Центъра за 

етнически диалог и то-
лерантност “Амалипе” 
и Младежка фондация 
„Арете“ по случай Меж-
дународния ден на толе-
рантността – 16 ноември.



ЯНУАРИ - МАРТ 2022Кметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. СтолетовоКметство село Столетово и НЧ “Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово ЯНУАРИ - МАРТ 2022
(...) какви книги са чели и 
как са се забавлявали. В 
програмата имаше четене 
на детски приказки и про-
жекция на филма “Палеч-
ка” по едноименната при-
казка на Ханс К. Андерсен. 
2 април се свързва и с 
рождението на известния 
датски писател Ханс К. 
Андерсен, който оставя 
на световната литерату-

ра едни от най-значимите 
творби, предназначени за 
децата. 
С тази инициатива, насо-
чена към най-малките, се 
цели да се насърчи ран-
ното детското четене и 
да се утвърди ролята на 
библиотеката в съзнание-
то им. Децата трябва да 
знаят, че библиотеката е 
интересно и цветно мяс-
то, в което се помещават 

(...) „Именуването на дет-
ския библиотечен кът на 
името на Снежана Янева е 
своеобразен начин да об-
вържем името ѝ с един от 
нейните стремежи приживе 
– утвърждаването на биб-
лиотеките като иновативни 
центрове за четене и на-
сърчаване на читателската 
култура сред най-малките“, 
посочват от екипа на библи-
отеката.
По повод бележитата го-

дишнина е изготвено и крат-
ко видео за живота и делото 
на г-жа Янева. 

множество книги, разказ-
ващи стотици вълнуващи 
истории. 
Освен място за четене, 
библиотеката е и място за 
забавление. 
Това споделиха органи-
заторите на събитието, 
като се надяват то да 
привлече активно учас-
тие от страна на децата в 
живота на библиотеката. 

В чест на бележитата 
70-годишнина от рожде-

нието на Снежана Янева в 
Столетово бе проведена по-
етична вечер с вино и сти-
хове.
Събитието стартира в 18 ч. 
на 7 март в Камерната зала 
на НЧ „Христо Ботев – 1928 
г.“. Специален гост-автор в 
поетичната вечер бе Богда-
на Калъчева, която предста-
ви своята стихосбирка „Пър-
вата“.
Богдана Калъчева бе подгот-
вила и специални картички 
със стих-послание едно от 
красивите си стихотворе-
ния, посветено на жените 
– „Щастливите жени“. Тя ги 

Проведе се поетична вечер 
в памет на Снежана Янева

подари на присъстващите на 
събитието дами по повод 8 
март – Международния ден 
на жената. Тя подари и ня-
колко книги за детския кът 
на библиотеката.
По време на събитието бе 
представен и кратък филм 
за живота и делото на Сне-
жана Янева – виден библи-
отечен деец, инициатор и 

вдъхновител за развитието 
на библиотечното дело в 
България.
За уюта на гостите в пое-
тичната вечер се погрижиха 
организаторите, които бяха 
осигурили парти хапки и ня-
колко вида вина.
Във връзка с годишнината 
бяха изготвени и специални 
книгоразделители.

Библиотека - носител 
на наградата „Снежана 

Янева“
Библиотеката при НЧ 

„Христо Ботев – 1928 г.“, 
с. Столетово е носител 
на Награда „Снежана 

Янева“ за приноса си в 
отбелязването на 70-го-
дишнината от рождение-
то ѝ. Библиотеката полу-
чи награда от 1000 лв., 

които ще бъдат вложени 
за развитието ѝ. Светла 

ѝ памет на Снежана! 
Днес тя се усмихва от 

небето, знаейки че свя-
тото дело и стремежите 
ѝ не тънат в забвение! 

Екип Читалище 
„Христо Ботев - 1928 

г.“, с. Столетово

Столетовски кукери гониха злите сили 
в няколко населени места в Карловско 
Кукерите при НЧ 

„Христо Ботев – 1928 
г.“, с. Столетово участ-
ваха в шествие „Нощ 
на маските“, проведено 
по улица „Водопад“ в 
Карлово на 4 март т.г. 
С празничното шествие 
бе даден старт на тра-
диционните маскарадни 
игри в община Карлово 
– „Старчовден в Карлов-
ско 2022“.
На 5 март групата участ-
ва в традиционните ку-
керски игри в Карлово, 
където участие взеха 
общо над 1000 само-
дейци, изпълняващи 
ритуални кукерски игри 
за прогонване на злите 
сили и възвестяването 
на пролетта. 
Кукерите заедно с гру-
пата за пресъздаване на 
обреди и обичаи взеха 

участие и в празника на 
с. Климент по покана на 
кмета Мано Манов.
На Сирни заговезни - 6 
март 2022 г., групите 
участваха в празника на 

кв. Сушица, гр. Карлово 
по покана на местното 
читалище. В празничния 
ден на площада в Столе-
тово, освен домакините, 
звънци и хлопки огла-

сиха площада на селото 
кукерите от с. Христо 
Даново, с. Расник, общ. 
Перник, обл. Перник; с. 
Отец Паисиево, общ. Ка-
лояново, обл. Пловдив. 

Кукерите се завърнаха с престижни 
награди от няколко фестивала в страната 
Тази година кукерската 

група и групата за пре-
създаване на ритуални об-
реди и обичаи дадоха старт 
на участията си с включва-
нето си в общински праз-
ник Трифон Зарезан, 
проведен в с. Богдан на 5 
февруари 2022 г.
С ритуални кукерски игри 
и пресъздаване на ритуала 
Зарязване самодейците спе-
челиха овациите на събра-
лото се множество в селото.
Последваха няколко учас-
тия в национални форуми и 
празници: с. Ситово, общ. 
„Родопи“; гр. Елин Пелин, 
Софийска област; с. Вар-
вара, общ. Септември, с. 
Турия, общ. Павел баня.


