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Народно читалище Съзнание-1928, с. Г. Асеново

НЧ "Съзнание - 1928" е учредено на 24 януари 1928 г. в село Голямо Асеново от 19 основатели по идея
на учителите Слави Петков и Борис Дерменджиев. Негов първи председател е Ангел Тилев, а касиер
Паню Демирев. Сдобива се със свой собствен дом на 05.09.1964г., когато е завършена днешната сграда,
строена с доброволния безвъзмезден труд на селяните. Поддържа се в добро състояние блаодарение на
читалищното ръководство, на общинската и селска кметска управа и на фирма "Агрофермер 2002" ООД.
Големият салон събира публика от Голямо и Малко Асеново, на чиито потребности от духовни изяви и
културен живот читалището отговаря. Има библиотека с над 6000 тома, читалня, клуба зала,
репетиционна зала, просторна битово-етнографска експозиция.
Читалището има голямата заслуга за съхранение на местен фолклор - песенен, танцов, обичаи, за богат
и интересен празничен календар на селището, за поддържане живи традициите и въздействие в духа
на народностните добродетели и ценности.
През годините са съществували песенни и танцови фолклорни състави и такива за представяне на
народни обичаи, както и театрални. Гордост за читалището и селото са били и са групата за автентичен
фолклор, носител на златен, сребърни и бронзови медали от национални и регионални фестивали,
многобройните певици и певци, Женската фолклорна група, Мъжката певческа група, Групата за стари
градски песни, Съставът за възстановяване на нардони обичаи, Детският клуб. Непрекъснато
обогатявани са Денят на народните будители и Денят на християнското семейство.
НЧ "Създание - 1928" с.Голямо Асеново съвместо с община Димитровград и "Агрофермер 2002" през
2013г. за девети път провежда Събор на земята и плодородието като регионален фолклорен празник.
За своята 85 годишнина читалището издаде сборник "Народни песни и обичаи от с.Голямо Асеново",
подготвя издаването на книга "История на селото". Расте и социалната му роля, разширява се
информационно-просветната му дейност. Все повече и по-ценни са контактите му с други обществени
организации и читалища от общината и страната.
Всичко това утвърждава във все по-висоа степен НЧ "Съзнание - 1928" като център на духовен живот и
основен фактор за формиране на народностно самосъзнание и превръщане на селото в по-добро място
за живеене.
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