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Народно читалище Нов път-2011, с.Добрич

„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НОВ ПЪТ 2011”, с. Добрич, e учредено на 20.12.2011г. от 66 човека. Вписано е в
регистъра за юридически лица с нестопанска цел на Хасковския окръжен съд по ф.д.№44/2011г. като
Сдружение с обществено полезна дейност през м. февруари 2012г. под партиден № 393 т.17 стр.72.На
24.02.2012 читалището е вписано в регистъра на народните читалища на Министерство на културата
-Удостоверение за вписване № 3514. С учредяването читалището е вписано в Регистъра на читалищата
на Димитровградска община и става член на Асоциация на народните читалища – община
Димитровград. Два месеца по-късно „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НОВ ПЪТ 2011” става член и на Съюза на
народните читалища – България.
С учредяването към читалището са сформирани следните състави:
група за фолклорни песни;
група за стари градски и естрадни песни;
детска група за художествена самодейност;
група за театрална самодейност.
Танцова група /от 5 до 18 год./, /от 18 до 65 год./
ГРУПА ЗА ФОЛКЛОРНИ ПЕСНИ
Групата за фолклорни песни е сформирана през месец декември 2011 година. Първото й участие е в
коледния концерт „Коледни искрици”, с.Добрич.
Своя дебют с конкурсен характер прави на 13-я Национален фолклорен събор „Читалището – храм на
българския дух”2012- с. Крепост, където представя и обичая „Седянка”.
За кратко време групата успява да извоюва много отличия и медали. През юни 2012 г. тя завоюва и своя
първи златен медал от 8-ми Национален фолклорен жътварски събор, с.Странско; бронзов от
НФ”Кехлибарен грозд” – с.Мезек, грамота, почетен знак и лауреат на ЕВРО ФОЛК 2012, гр.Приморско и
първи професионални записи.
На 1-ви Балкански фолклорен фестивал 2013 г. гр.Неделино, Групата за автентичен фолклор бе
наградена със златен медал. Съпътстващи награди през 2013 г.: сребърен медал от: НФЖС,с.Странско;
НФС „По стъпките на св. Богородица”, с.Добрич и ЕВРО ФОЛК „Жива вода – Хисаря.
За 2014 г. имаме завоювани от 15-ти НФС „Читалищата –храм на българския дух” в с. Крепост, званието
Носител на голямата награда - плакет за цялостно представяне; от „Еврофолк-Жива вода” гр. Хисарязлатен медал; от 10-ти Национален Тракийски жътварски събор, с. Странско – златен медал.

Детска фолклорна и танцова група „Добричанче”
Детската група поставя началото си през 2012 г. с участие в концертната програма, организирана от
НЧ”Нов път 2011” - спектакъла „Български краски” пред жителите на с.Добрич.
Първото им участие с конкурсен характер бе през юни,2013 г. на ЕВРО ФОЛК „Жива вода” – гр.Хисаря,
където спечелиха сребърен медал. Последваха участия на Национален фолклорен жътварски събор ,
с.Странско –златен медал; НФС „По стъпките на Св.Богородица”,с.Добрич - сребърен медал за
цялостно представяне.
Награди на Детска фолклорна и танцова група за 2014 г.
За представянето си на фестивала „Читалището – храм на българския дух” – с.Крепост, 2014 г.
спечелиха голямата награда на фестивала – плакет за цялостно представяне.
Детска фолклорна група:
награда от ЕВРО ФОЛК „ЖИВА ВОДА 2014”,гр.Хисаря – бронзов медал;
награда от откриването на 2-ри Международен детски фестивал „С танците на дедите
ни”-Димитровград, плакет за принос в съхраняването на фолклора;
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награда от НФФ „Кехлибарен грозд”,Харманли – сребърен медал.
Детска танцова група:
награда
плакет;
награда
награда
награда

от Общински конкурс за детско творчество „Шанс-2014”,Димитровград – второ място и
от ЕВРО ФОЛК „Жива вода”2014,Хисаря – сребърен медал
от 10-ти Национален Тракийски жътварски събор,с.Странско – златен медал;
от НФФ „Кехлибарен грозд”, Харманли – сребърен медал.

Освен с участия във фестивали, самодейните колективи създават и празници за жителите на селото.
Самодейците от „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НОВ ПЪТ 2011”, с.Добрич реализираха първата си самостоятелна
инициатива. Жителите на с.Добрич, а в последствие и на други населени места в общината, по покана
на местни читалища, гледаха спектакъла „Български краски”. Като част от него бе представен и
обичая „Тракийска седянка”, с който читалището участва в Процедурата за попълване на Националната
система „Живи човешки съкровища – България – 2012”.
Вторият спектакъл, който подготви и представи пред жителите на селото бе посветен на „Деня на
будителите” и „1-година НЧ „Нов път 2011”.
През октомври 2013г. се проведе и I-вият ни регионален празник „С вяра в доброто и надежда в
бъдещето”, на който взеха участие много певчески и танцови колективи от общината и извън нея.
Подобаващо се отбелязват и всички празници от календара с различни самостоятелни инициативи –
Бабинден, Великден, Първи юни, обичая „Зажънване”, „Лазаровден”, ”Трифон Зарезан”, празника
„Гроздобер” и др. Всяка година по случай Великден организираме детски празник „Чук, чук яйчице”.
Съвместно с НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Звездица” организирахме посрещането и представянето на ФА „Стар
извор”, село Облешево, Македония. . Заедно с областна администрация Хасково организирахме
мероприятието „Месец на Европа” – „Ний сме граждани на Европейския съюз”. През месец декември
2013 г. гостувахме в град Кешан, Турция с концертна програма „Шарена черга”.
Самодейните колективи от Народно читалище „Нов път 2011” с.Добрич с огромната подкрепа на
Настоятелството и занапред ще работят с ентусиазъм и желание за запазването на българските
традиции, обичаи и предаването им на младото поколение.
Творческа автобиография на Станка Динева Димитрова солистка на “Народно читалище Нов
Път 2011” с.Добрич
Възраст 66г.
Пее от 1972г. в певческа група към читалище и се изявявя на фестивали на “Кенана”.
През 1977г.-1978г. по получено предложение от Койчо Каменов има записани песни в радия София и
Стара Загора.
През 1981г. печели златен медал в Копривщица и награда за снимки в телевизията.
Участва в надпяване в радио Стара Загора “1300г. Българска държава”и печели I-во място и I-ва
парична награда.
През 1986г. печели златен медал в Копривщица и награди за снимки в телевизията и хонорар.
През 1991г. печели златен медал в Копривщица и награди за снимки в телевизията и хонорар.
През 1996г. участва в надпяването “100 години от рождението на Атанаска Тодорова”в Чирпан, и
печели I-ва награда и паричен хонорар. Участва и в Копривщица и печели четири златни медала.
От началото на 2012 година се включва в групата за фолклорни песни към НЧ „НОВ ПЪТ 2011”, а също
така и като инд.изпълнител.
За краткото време има спечелени от участията си във фестивали: за 2012 г. – три златни медала; за
2013 г. – пет златни медала и за 2014 г. – три златни и един бронзов медал.
Творческа автобиография на Марийка Янкова Камбурова солистка на “Народно читалище Нов
Път 2011” с.Добрич
Възраст 56г.
Пее от 1980г. в певческа група към читалище.
Участва на фестивали “Китна Тракия”, “Копривщица”, “Чирпан – 100-години от рождението на Атанаска
Тодорова” и др. Има спечелени четири златни медала и един сребърен в с.Крепост.
От началото на 2012 година, участва от името на НЧ НОВ ПЪТ 2012.От участието си на 8-ми Национален

page 2 / 8

www.dimitrovgrad.bg
21.09.2019 10:04

Тракийски жътварски събор 2012г.с.Странско, печели бронзов медал, а за 2014 г. от участието в същия
събор, завоюва златен медал.

Калина Недялкова /13.г./ индивидуален изпълнител към НЧ „Нов път 2011” – награди за 2014 г.
1-во място от Общински конкурс за детско творчество „Шанс”-Димитровград.
3-то място от Международен детски етнофестивал – Мин.бари,Хасково; златен медал,званието лауреат и откритие на ЕВРО ФОЛК „Жива вода”- Хисаря;
златен медал от Жътварски събор –с.Странско
Грамота и награда за постигнати високи резултати в областта на изкуството от Ротари клубДимитровград.
Ваня Данаилова /6 г./ инд.изпълнител към НЧ „Нов път 2011” - награди за 2014 г.
-2-ро място от Общински конкурс за детско творчество „Шанс”Димитровград
бронзов медал от Балканския шампионат по фолклор „ЕВРО ФОЛК-ЖИВА ВОДА 2014” -Хисаря,званието
„Откритие” от Балканския шампионат по фолклор „ЕВРО ФОЛК-ЖИВА ВОДА 2014, лауреат на фестивала

Габриела Петрова /13 г./ инд.изпълнител към НЧ „Нов път 2011”
- сребърен медал от ЕВРО ФОЛК „Жива вода 2014” гр.Хисаря, лауреат на фестивала
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