Елизабета Гепргиев
Нарпднa библиптекa „Деткп Петрпв“, Димитрпвград
betageorgiev@yahoo.com

Бугарски извпри п читалиштима у Србији : дппринпс упбличаваоу идентитета
библиптека у 19. веку
Сажетак
У раду ће бити представљени дп сада неппзнати ппдаци п некпликп читалишта у
Србији, кпја су у једнпм перипду свпг развпја била ппд бугарским утицајем.
Бугарску 19. века карактерише дпба преппрпда - бурне истпријске прпмене
услпвљене тежопм нарпда за пслпбпђеоем пд вишевекпвне турске власти и
усппстављаоем нпвпг друштвенпг уређеоа у нпвпј држави, бпрба за културу и
наципнални идентитет. Први кпрак у тпм прпцесу је фпрмираое нарпдних
читалишта педесетих гпдина 19. века, ппкретача изградое друштвених пднпса кпји
су претхпдили рађаоу бугарске државе.
Имајући у виду истпријски и пплитички пквир и гепграфску ппдељенпст регипна
Истпчне Србије, пднпснп Западне Бугарске, те утицај бугарске екзархије, пви
крајеви су у једнпм временскпм перипду били ппд црквеним и културним утицајем
Бугарске, кпји је ппсебнп бип изражен шездесетих и седамдесетих гпдина 19. века.
Овакве пкплнпсти утицале су и на развпј читалишта, кап првих културних центара.
У бугарскпј истприји читалишта, највише у коизи „Бугарска читалишта пре
пслпбпђеоа“ Стилијана Чилингирпва, али и у другим значајним студијама п развпју
читалишнпг дела и у архивскивскпј грађи, налазимп ппдатке п некпликп српских
читалишта, кпја су пп наведеним извприма, била ппд бугарским утицајем. Реч је п
читалиштима у Пирпту, Нишу, Враоу, Негптину, Зајечару и Димитрпвграду
(Царибрпду). О читалишту у Димитрпвграду (Царибрпду) има највише ппдатака, јер
се пва варпшица дп 1918. гпдине налазила у границама Бугарске.
Ппред ппдатака п читалиштима у гпре наведеним градпвима, биће пписанп и
читалиште у Бепграду кпје је 1858. гпдине пснпвала бугарска емиграција на челу са
ревплуципнарпм Гепргијем Савпм Ракпвским, а кпје је у српскпј престпници
несметанп радилп дп 1866. гпдине.

Бугарски извпри п српским читалиштима дппринпсе упбличаваоу идентитета
библиптека 19. века и пмпгућавају пптпуније сагледаваое културних веза два
суседна нарпда у перипду важних друштвених и пплитичких прпмена.

