
Съкровищница на книжовност и споделена 
духовност



Читалището в Батак –
памет и бъдеще

На 07.12.1897 година се 
провежда  
учредително 
събрание за 
откриване на 
читалище в Батак. По 
предложение на 
инициаторите, за да се 
увековечи паметта на 
батачаните, загинали 
през април 1876 
година, основателите 
приемат името

ЧИТАЛИЩЕ –
ПАМЕТНИК  „ 4-ТИ 
МАЙ‘‘. 



началото
 За помещение на читалището в първите години се използва стая в 

училище „ Кирил и Методий“. 
 Още в началото се създава и библиотека, читалня и бюфет, които 

се намират в частни помещения. А за тържества се използва 
училищният салон.

 Читалището първо организира празнуване годишнината на 
Баташкото въстание – 4 май, обявен за официален местен празник. 
То става инициатор за тържественото честване на 25-ата 
годишнина на Баташкото въстание през 1901г. Отпечатва изгледи 
от Батак и неговите околности, целта на които е да популяризира 
исторически и природни забележителности, да се развиват 
благородните възрожденски традиции, да се съберат средства за 
набавяне на книжнина, за закупуване на място и изграждане на 
собствена сграда.

 В новата си сграда читалището се мести през 1974г.



Библиотеката
 Библиотеката при НЧ”4-ти май – 1897г.”

започва своето съществуване още при
основаването на читалището през 1897г.От
първите години на основаването си
получава различни вестници и списания –
„Пряпорец”, „Мир”, „Народна правда”,
„Светлина”, „Македонска беседа” и др. През
1903г. книжният фонд наброява 193 тома, а
през 1911г. вече е 815 тома и се увеличава
многократно през годините. 30-те години
на ХХ век бележат изключителен подем в
читалищния живот в Батак. През 1937г. в
библиотеката е създаден и детски отдел.
През 1974г. библиотеката се премества в
новопостроената сграда на читалището и е
разположена на 234 кв.м от общата му
площ. Обособени са заемна за възрастни,
детски отдел, читалня, справочен отдел, а
на отделно ниво е разположено
фондохранилището.



Детски отдел



Днес в библиотеката

 Към момента библиотечният фонд
наброява 37 500 тома литература, сбирка
с диапозитиви, CD, колекция от
грамофонни плочи. Годишно фонда се
обновява с около 450 тома нови книги.
За 2020г. са абонирани 14 вестника и
списания. Посещенията от потребители
на библиотеката за 2019г. са 4107, а
заетите библиотечни документи –
14 393.

 Навлизането на компютрите и интернет
в обществото промениха и работата на
библиотеката. За това помогна
присъединяването към „Глобални
библиотеки” през 2009г. Библиотеката
разполага с 5 компютъра, снабдени с
достъп до интернет, мултимедия и
мултифункционално принтиращо
устройство, които помагат за работата
на библиотеката. Правят се
индивидуални и групови обучения по
ИКТ, изготвят се презентации по
различни теми, оказва се съдействие
при организиране на „видеоекскурзии” с
различните класове, срещи с писатели,
организиране и представяне на книги,
отбелязване на събития и годишнини от
местно и национално значение.
Организират се и състезания („Знаете ли
български”, „В света на приказките”,
„Патилански работи”, „Камъче си
нарисувай”, „Дженюариъс Макгахан – 175
години по-късно” и др.)с участието на
ученици и с помощта на учителите.
Работи се и по изграждането на
електронен каталог на библиотеката.



Библиотеката и читателите



Патилански работи - състезание



Децата и 
читалището

Децата са винаги първи,
когато трябва да се
представи читалището в
Батак.



Материалите са предоставени от Библиотека Батак


