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                 ОБЩИНА ШУМЕН 

              ОТДЕЛ „КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ 
   

   9700 гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, 
     тел.: 054/857 751, факс: 054/800 400 

                                       e-mail: kultura@shumen.bg 
 

МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ 
2021 г. 

 

месец май 
    
2 май 
      „Празничен Великденски концерт АНТП „Шумен“ 

� 11.00 ч. открита сцена, пл. „Кристал“ 
         Организатор: Община Шумен – 054 / 857 753 
 
6 май 
      „Малката песен в големия Бродуей“ – концерт на Пловдивски музикално-
артистичен форум  

� 17.00 ч. вход свободен, Музеен комплекс „Панчо Владигеров“ 
         Организатор: Регионален исторически музей – 054 / 875 487 
 
9 май 

  Ученическа лекоатлетическа щафета „Европа“ 
� 9.30 ч. по бул. „Славянски“ 

          
      Награждаване на победителите от щафета „Европа“ 

� 10.30 ч. площад „Кристал“ 
        Организатор: Община Шумен – 054 / 875 487 
 

„ Нощ на европейската и световната музика“ – празничен концерт по 
повод деня на Европа с участието на ГДО „Михаил Биков“, Смесен хор 
„Проф. Венета Вичева“ и деца от ЦПРЛ-ОДК „Анастас Стоянов“ с 
ръководител Ива Георгиева 

� 20.00 ч.- открита сцена, парк „Студентски“ 
         Организатор: Община Шумен – 054 / 857 753    

10-12 май 
        „Българско е“ – търговско изложение на български стоки /пешеходна 
зона по бул. „Славянски“/ 
 
10-20 май  
       „Последвай стъпките“ – изложба на български народни хора – Обединен 
младежки съвет, във фоайето на НЧ „Тодор Петков – 1963“ 

Организатор: НЧ „Тодор Петков -1963“ – 054/ 830 572 
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       I етаж – тематична експозиция „Шумен" от фонда на галерията. 
Творби на български автори на тема Шумен, исторически 
забележителности, знакови места, портрети на наши възрожденци, 
пейзажи от града. 
       II етаж – експозиция „Имена в българското изкуство от Шумен". 

� ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен от 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Организатор: ХГ „Елена Карамихайлова“ –    054 / 830 673; 
                                                                                       054 / 830 504 

10 май 
         Поредица „Литературна стряха" – представяне на книгите на Анна 
Данилова, концерт на ВГ „Рябинушка" и приятели. 

� 16.30 ч. – НЧ „Напредък -1896“ 
        Организатор: НЧ „Напредък -1896“ – 054/ 862 627 

 
      Откриване на външни станции за заемане/връщане на литература за 
дома ( Bookmat/Bookdrop) 

� 17.00 ч. – РБ „Ст. Чилингиров“ 
Организатор: РБ „Ст. Чилингиров“ – 054/ 877 332 
 
      „Люти чушки” – изложба на епиграми и илюстрации по едноименния 
сборник на Радой Ралин. Гостува музей „Дом на хумора и сатирата” – 
Габрово  

� 17.30 ч. – РБ „Ст. Чилингиров“ 
Организатор: РБ „Ст. Чилингиров“ – 054/ 877 332 

 
     11 май 

� 9.00 ч. – 18.00 ч.  – вход свободен, къща - музей „Добри Войников“ 
         Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 
 
 
        Кампания „Чети и дари". Ден на отворените врати в библиотеката на 
НЧ „Напредък-1869“ 

� 11.00 ч. – НЧ „Напредък -1896“ 
Организатор: НЧ „Напредък -1896“ – 054/ 862 627 

        
    „Българска мистерия“, автор Станислав Семерджиев, режисьор 
Маргарита Божилова, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 

� 15.00 ч. – онлайн / YOUTUBE  канала на ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“/     
Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                     0896140044 
      Открита лекция на проф. дн Вера Бонева „Град Шумен като 
национално и културно средище на българите през епохата на 
Възраждането“ 

� 16.00 ч. – Регионален исторически музей – Шумен, онлайн лекция чрез 
профила на проф. Бонева във Фейсбук: 
https://www.facebook.com/vera.boneva.9 

          Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 
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       Детска анимация с подаръци за малки и големи и със специалното 
участие на анимационните герои Спайдърмен, Супермен, Батман, Мини и 
Мики Маус   

� 17.30 ч. Градска градина, при лошо време в Общинския младежки дом 
          Организатор: Община Шумен – 054 / 857 753 
 
       Откриване на Международния театрален фестивал – Друмеви 
театрални празници „Нова българска драма“ 

� 17.30 ч. – пред ДКТ „Васил Друмев“ 
� 18.30 ч.– пред ДКТ „Васил Друмев“ 

         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 

 Симфоничен концерт в зала „Проф. Вeненета Вичева“ с диригент 
Славил Димитров  –  „Рапсодия Вардар“ от  Панчо Владигеров, Концерт за 
пиано и оркестър №2 –  Сергей Рахманинов, Песен от „Българска сюита“  и 
„Класично и романтично“ – Ригодон, Сарабанда, Менует, Марш –  Панчо 
Владигеров 

� 18.30 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
         Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 
                                                                     0896140044 
 
     „Илинден“  - Драматичен театър Ловеч 

� 19.00 ч. – голяма зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
      Празничен концерт с участието на спортен клуб „Ритмик“, Freerun 
отбор „Layout“ – България, група „Танцувалня“, Симона Стефанова от 
ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ и със специалното участие на поп 
изпълнителя Миро – открита сцена в парк „Студентски“ 

� 20.00 ч. – открита сцена в парк „Студентски“ 
          Организатор: Община Шумен – Шумен – 054 / 857 753 
     Празнична заря 

� 21.30 ч. 
       Организатор: Община Шумен – 054 / 857 753 

 
12 май 

� 9.00 ч. – 18.00 ч.  – вход свободен, къща-музей „Панчо Владигеров“ 
         Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 
 
      „Играта“  - Драматичен театър „Мария Филоти“ гр. Браила, Румъния 

� 10.00 ч. – онлайн / НА YOUTUBE  канала на ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“/ на 
ДКТ „Васил Друмев“ 

         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
      „Портретът на учителя“ - документален филм за Гриша Островски 

� 11.30 ч. – камерна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
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      Нощ на литературата - представяне на съвременна европейска 
литература 

� 18,00 ч.- РБ „Ст. Чилингиров“  
         Организатор: РБ „Ст. Чилингиров“ – 054/ 877 332 

 
      „Въведение в тяхната картина“ от Маргарит Минков 

� 19.00 ч. – основна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
13 май 

� 9.00 ч. – 18.00 ч.  – вход свободен, къща-музей „Лайош Кошут“ 
         Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 
 

     „Бягство в приказката “  от Димитър Маринов Московски областен 
държавен куклен театър - Русия 

� 10.00 ч. – онлайн / НА YOUTUBE  канала на ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“/ на 
ДКТ „Васил Друмев“ 

         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
      „ИСТОРИЯ ТИ /ти/ В МЕН“ автор Възкресия Вихърова - Университетски 
театър Нов български университет  - София 

� 17.00 ч. – камерна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044       
      „Вапцаров: Песни за човека“, режисьори  Тея Сугарева, Стайко Мурджев 
и Боян Иванов, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ - Благоевград 

� 19.00 ч. – основна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
14 май 

� 9.00 ч. – 18.00 ч.  – вход свободен, къща-музей „Панайот Волов“ 
         Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 
 

     Представяне на номинираните пиеси в „Авторски прочит“ 
� 10.00 ч. – зала 1300 на ДКТ „Васил Друмев“ 

         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
      „Професор Сашо Стоянов – гражданин на света“ – документален филм  

� 14.00 ч. – камерна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
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      „ТРИМА МЪЖЕ И ЕДНА МАРГАРИТА“ от Лиза Шопова – Държавен 
сатиричен театър „Алеко Константинов“ 

� 19.00 ч. – основна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
15 май 

     Творческа среща на тема: „Неизвестното от света на драматургията“  
� 11.00 часа – зала 1300  на ДКТ „Васил Друмев“ 

         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
    „100 години Кръстьо Мирски“ – документален филм 

� 17.00 ч. – камерна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
      „Дойдох си“ от Йонка Илиева, постановка на ДКТ „Васил Друмев“ 

� 19.00 ч. – камерна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044       
      Обявяване на наградите и закриване на театралния фестивал „Нова 
българска драма“ 

� 20.15 ч. – основна зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 
17 май  
      „Пролетно пробуждане“ – музикално-танцов спектакъл на Агенция за 
таланти и модели „Фаворит“ към ОМД 

� 18.30 ч. – концертна зала Общински младежки дом 
 Организатор: Общински младежки дом – 0897515059 
 

      Среща с режисьора Стефан Командарев и специална прожекция на 
филма „В кръг“ – отрита сцена в парк „Студентски“ 

� 20.00 ч. 
          Организатор: Община Шумен – Шумен – 054 / 857 753 

 
18 май  
       „Цветни настроения"– изложба живопис на Мария Стоянова  

� 17.00 ч. – НЧ „Напредък -1896“ 
        Организатор: НЧ „Напредък -1896“ – 054/ 862 627 

 
      „Музикални тайнства“ – концерт на възпитаниците на вокално 
студио „До ре ми“ към ОМД с участието на Танцова формация „WoW“ към 
ОМД 

� 18.30 ч. – концертна зала, Общински младежки дом 
 Организатор: Общински младежки дом – 0897515059 
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21 май 
      „Стари арменски инструменти и носии“ – временна експозиция в 
партньорство с НЧ „Уйлям Сароян -2016“ 

� 17.00 ч. Музеен комплекс „Авшарян“ 
         Организатор: Регионален исторически музей – 054 / 875 487 

 
24 май 
       „Тайната Българе“ – спектакл на НФА „Българе“  

� 19.00 ч. – Арена  „Шумен“ 
          Организатор: Община Шумен – Шумен – 054 / 857 753 

 26 май  
   „Честване на 145 г. от избухването на Априлското въстание и 145 г. от 
гибелта на Апостола на свободата Панайот Волов 

� 11.30 ч. – пред паметника на Панайот Волов  – пл. „Оборище“  
          Организатор: Община Шумен – 054 / 857 753, Командването на 
Военен гарнизон  – Шумен, ГДО „Михаил Биков“ 
 

28 май 
       „Майски цветя“ – концерт на ГДО „Михаил Биков“ 

� 19.30 ч. – пред градинката на НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ 
          Организатор: НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ – 054 / 800 334  
 
 31 май  
      Конкурс за красота и таланти „Мини Мис и Мистър Шумен и Кралица 
на красотата 2020/21“ – традиционен конкурс на Агенция за таланти и 
модели „Фаворит“ към ОМД 

� 18.30 ч. – концертна зала, Общински младежки дом 
 Организатор: Общински младежки дом – 0897515059 

                                                   
 
При усложняване на епидемичната обстановка е възможно някои от 
събитията да бъдат отложени. 
 
Културната панорама може да се актуализира и допълва периодично. 


