
 

 

           Протоколъ* 
                       Днесъ, въ срѣда, на 4ий февруарий  1915 година, сутринта се сложи основниятъ камъкъ  на отдавна желаното читалищно помещение съ  театраленъ салонъ. Макаръ и да прѣживяваме  тревожни дни на неизвѣстностъ и изненади; макаръ  и всѣки денъ да очакваме и мобилизация и война, ние  прѣзрѣхме печалната дѣйствителностъ и съ жаръ  подкачаме тая колкото скромна, толкова и велика  работа. Днесъ цѣла Европа се облива съ кърви,  човѣшкото неразумие достигна до отвратителна  лудостъ; изтрѣбление и разорение човѣшко цари.  И въ тия дни тъжни и печални ние слагаме  основния камъкъ; откриваме извора на просвѣтата,  като извикваме: „Война на войната; да живѣе  науката, която едничка е въ сила да прѣдотврати  кръвопролитията и да присуши сълзитѣ на  хората!“  
 Главен учител:  Наню Попов Учител:  Борис Попов Учителки: С. Колева,1 Ст.2 Петкова, Ст.3 Попова, П.4 Георгиева Общински кмет:  Христо Коев Cекретар-бирник и читалищен председател:  Наню Иванов Помощник-кмет:  Нено Филев Участъков фелдшер:  Марин Колев Началник Т.П. станция:  Неделчо Даскалов Т.П. чиновник:  (не се чете, инициали П. К.) Председател на училищното настоятелство:  Велко Неделчев Маджаров Подпредседател на читалището: Спас С. Стамболов Заветски граждани:  Иван Попов,  Иван Димитров,  Иван Кьорчев,  С. Станев,  Никола Стоев,  Д. Дончев,  Кою К. Мутафов,  Банко Маринов,  Спас Димитров Дончев,  Нено Върбанов Петров,  Неделчо Иванов Ангелов,  Йордан Бонев Узунов. Майстор дюлгерин:  Белчо Андреев Дюлгери работници:  Митю Колев,  Рачо Колев,  Станю Митев,  Марин Митев,  Дочо Стоев. Гости пожертвуващи:  (не се чете, възм. М. Ардити) из Разград,  Марко (не се чете, възм. Меламед) из Русе                              _______________ 
                                                                        1 Възм. Калева или Кюлева.                                                                       2, 3  Вероятно Стоянка или Стефана.                                                                         4 Вероятно Петранка.  

    * Протокол от 4-ти февруари 1915 г. за полагането на основния камък на сграда за читалище «Саморазвитие» (основано през 1897 г.) в Завет, Разградска област. 
Поставен в стъклен контейнер и закопан в основите на строежа. Изваден през 1955 година, когато сградата е разрушена, за да се освободи терен за строителството на нова сграда за читалището, в която то се помещава и до днес (2016). Факсимилно публикуван в: «Завет и заветската община: исторически очерк за обществено-политическия живот на пет лудогорски селища» (Рачо Г. Мутафов и Владимир Р. Мутафов, Варна, ДП «Стоян Добрев – Странджата», 1989, с. 66-67. US Library of Congress Control Number 90210211, Call number DR 98.Z38 M88 1989, http://lccn.loc.gov/90210211). Печати: кръгъл, «Основно народно училище – Завет»; кръгъл, «Заветска селска община, Разградска околия, Русенско окръжие»; кръгъл, «Телеграфопощенска станция – Завет»; овален, «Читалище Саморазвитие – с. Завет». 


