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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 
 

КУЛТУРНА ПАНОРАМА 
2021 г. 

 

                                             месец юни 
1 юни  
        „Децата и читалището“ – детски празник в градинката на НЧ „Добри 
Войников – 1856“ с деца от ДГ „Звънче“ 

 11.00 ч. Градинката пред НЧ „Добри Войников - 1856“ 
Организатор: НЧ „Добри Войников - 1856“ – 054/ 800 280 

 

     Концерт на открито по случай 01 юни – Ден на детето. Участват 
всички формации на ОМД /песни, танци, игри и емоции / 

 18.00 ч. – в двора на Общински младежки дом 
 Организатор: Общински младежки дом – 0897515059 
 

    Филмов маратон  
 9.30 ч. 
 „Пчеличката Мая“ 
 11.30 ч. 
  „Бебе Бос“ 
 13.30 ч. 

    „Щъркели“ 
 15.30 ч. 
 „Жълтурко“ 

 
    Разходка в книгохранилищата за деца 

 11.00 ч. и 13.00 ч. 
   Среща с Никола Чалъков и представяне на книгата „Изпитанието на 
Розара“ 

 13.30 ч. 
 „Библиотекар за един ден“ – Деца в ролята на библиотекари в Детски 
отдел. 

     Безплатен годишен читателски абонамент за деца до 7 – годишна 
възраст 

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

 



 2

      Международен ден на детето – Анимация за деца и занимания по 
интереси 

 16.00 ч. Градска градина 
         Организатор: Община Шумен – 054 / 857 769  /отменен/ 
2 юни 
     „Световен ден за опазване на околната среда”- Акция за почистване 
около сградата на читалището, с участието на служителите при НЧ 
„Тодор Петков 1963” 

 10.30 ч. Градинката пред НЧ „Тодор Петков“ 
Организатор: НЧ „Тодор Петков -1963“ – 054/ 830 572 

 

     2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на 
България – Военен ритуал с полагане на венци и цветя 

 12.00 ч. Паметник на загиналите във войните шуменци – площад 
„Кристал“ 

         Организатор: Община Шумен – 054 / 857 769 
 

    „Профили“  – изложба на Валерий Желязков 
 17,30 ч. Изложбена зала - РБ „Ст. Чилингиров“  
         Организатор: РБ „Ст. Чилингиров“ – 054/ 877 332 

3 юни 
     Гостува журналистът Георги Тошев с представяне на книгата на 
Татяна Лолова „Дневници & Делници” и документалния филм за 
актрисата „Портрет на една дама” (30 мин.) 

 17,30 ч. фоайе  II етаж - РБ „Ст. Чилингиров“  
         Организатор: РБ „Ст. Чилингиров“ – 054/ 877 332 

4 юни 
     MOVE Week Ден за танци с участието на изявени танцови формации от 
гр. Шумен. Участие ще вземат Танцова Формация „WoW“, Танцова 
Формация „The Crew“, Танцова Формация „Emotion“, Танцова организация 
„Танцувалня“, Агенция за таланти и модели „Фаворит“ и др. 

 18.30 ч. - пред „Паметника на Свободата“ 
         Организатор: Общински младежки съвет – 054 / 857 752 
 

   КОНЦЕРТ В РЕ МАЖОР. В.А. Моцарт – Концерт за цигулка оркестър №4, ре 
мажор Й. Брамс – Концерт за цигулка и оркестър, ре мажор. Солист 
СВЕТЛИН РУСЕВ – Цигулка.  Диригент Станислав Ушев 

 19.05 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
          Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 
5 юни 
    MOVE Week Ден за бягане (5KM Run) съвместно със Сателит Шумен. 
Събитието ще се организира по трасе от паркинга на Информационен 
център на ПП Шуменско плато до Паметника на курсистите. Събитието 
ще се осъществи във диапазона, в който е ограничено движението на 
автомобили по пътя от Паметник "Създатели на българската държава" до 
Стария град. Със събитието ще си отбележи Европейската седмица на 
движението, както и Световния ден на околната среда. 
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 8.00 ч. - пътя от Паметник "Създатели на българската държава" до 
Стария град 

         Организатор: Общински младежки съвет – 054 / 857 752 
6 юни 
    MOVE Week ден за футбол, който ще се проведе на футболните игрища 
на СУ „Сава Доброплодни“. Това събитие ще бъде организирано за трета 
поредна година, а участие могат да вземат младежи от гр. Шумен и 
областта, които тренират непрофесионално. 

 9.30 ч. – футболните игрища към комплекс „Кортовете – Градска 
градина“ 

         Организатор: Общински младежки съвет – 054 / 857 752 
 
     „МАША И МЕЧОКЪТ“, гостува ДКТ – Силистра 

 11.00 ч. – зала „Патиланчо“ 
     Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                         0896140044 
  7 юни 
     „Последната нощ на Сократ“ 

 19.00 ч. – голяма зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
     Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                         0896140044 
7 юни – 11 юни 
     Седмица – „Забавно лято в библиотеката“ под надслов „Книгите – 
прозорец към други светове“ 

 От 10.00 ч. – 11.00 ч. Стъклена зала и фоайе на НЧ „Тодор Петков -
1963“ 
Организатор: НЧ „Тодор Петков -1963“ – 054/ 830 572 

8 юни 
      Гостува актьорът и илюзионист Ненчо Илчев с представяне на 
книгата си „Забранената книга за фокуси“ 

 17,30 ч. фоайе  II етаж - РБ „Ст. Чилингиров“  
         Организатор: РБ „Ст. Чилингиров“ – 054/ 877 332 

9 юни 
     Концерт на група „Грамофон“ 

 18.30 ч. – голяма зала на ДКТ „Васил Друмев 
     Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                         0896140044 
10 юни 
     Представяне на стихосбирката на Тони Теллалов „Парче от Икона“ 

 17,30 ч. фоайе  II етаж - РБ „Ст. Чилингиров“  
         Организатор: РБ „Ст. Чилингиров“ – 054/ 877 332 

 

     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 Общински младежки дом  

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



 4

    6О години на сцена. Солист Жени Захариева – пиано.  Диригент - 
СТАНИСЛАВ УШЕВ. В програмата – Л.В. Бетовен- Концерт за пиано и 
оркестър №3, Л.В. Бетовен – Симфония №1 

 19.05 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
          Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 

 
12 юни 
    Творческа среща със Здравка Евтимова 

 17.00 ч. Зала „Сава Доброплодни“  при  НЧ „Добри Войников - 1856“ 
Организатор: НЧ „Добри Войников - 1856“ – 054/ 800 280 

 

13 юни 
   „ЖЪЛТАТА ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“ 

 11.00 ч. – зала „Патиланчо“  
     Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                         0896140044 
Спектакълът „Верният Йоханес“ с участието на Дони и Нети, по случай 

навършването на 20 годишнина на ДГ „Братя Грим“ 
 20.00 ч. – открита сцена, парк „Студентски“. При лошо време зала 

„Арена Шумен“ 
         Организатор: Община Шумен – 054 / 857 769   

 
14 юни  

Концерт на латино формация „Тумбаито“ и Калин Вельов и с участието 
на клуб за спортни танци „Фея Данс“ 

 20.00 ч.- открита сцена, парк „Студентски“ 
         Организатор: Община Шумен – 054 / 857 769   

 

17 юни  
     Представяне на книгата на Тодор Андонов „Магияна на смядовския 
фолклор“. Събитие в рамките на честванията на 50-годишншната на ШУ 
„Епископ Константин Преславски“ 

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

 

    “CHERCHEZ LA FEMME” Концерт - лектория за жените в музиката. 
Диригент КАЛИНА ВАСИЛЕВА. Солист ВЕНЕТА НЕЙНСКА – пиано. В 
ПРОГРАМАТА: Ф.Менделсон – Увертюра “Приказка за хубавата Мелузина” 
Клара Шуман – Концерт за пиано и оркестър /първо изпълнение/ Сесил 
Шаминад – Сюита за оркестър „Callirhoë“ /първо изпълнение/ 

 19.05 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
          Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 
 
19 юни 
    V Национален събор "Магическата Мадара" 

 10.00 ч. – Национален историко-археологически резерват "Мадара" 
         Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 
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19 юни – 30 юни 
     Фотографска изложба на Валя Андонова и възпитаниците `и. Събитие в 
рамките на честванията на 50-годишншната на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“ 

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

 

20 юни 
    „ЗАКУСКА ЗА ПРИНЦЕСИ“ от Янко Митев 

 11.00 ч. – зала „Патиланчо“ 
  Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                       0896140044 
23 юни 
     Представяне на книжките „Шуменска читанка“ и „Шумен – символ на 
първите“ с деца от ДГ №30 „Космонавт” 

 11.00 ч. – стъклена зала – НЧ „Тодор Петков -1963“ 
Организатор: НЧ „Тодор Петков -1963“ – 054/ 830 572 
 

24 юни 
     Магията на Еньовден. Диригент КАЛИНА ВАСИЛЕВА.  
Солист - НОНА КРЪСТНИКОВА сопран. В ПРОГРАМАТА: Х. Берлиоз- Вокален 
цикъл за сопран и оркестър“Летни нощи” /първо изпълнение/ Ф.Менделсон- 
фрагменти из “Сън в лятна нощ” 

 19.05 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
          Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 

 
25 юни 
    „Двубой“ от Иван Вазов – гостува НТ „Иван Вазов“ гр. София 

 18.30 ч. – голяма зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
     Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                         0896140044 
26 юни 
    „Магията на танца – Шумен 2021 г.“ ХVII Национален танцов фестивал 
за танцови формации в жанрове – съвременни, характерни  и улични 
танци 

 10.00 ч. – парк „Студентски“ 
 Организатор: Общински младежки дом – 0897515059 

                                                   
27 юни 
   „Вълкът и седемте козлета“ – гостува ДКТ - Русе 

 11.00 ч. – „Патиланчо“ 
     Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 

                                                                         0896140044 
                                                  
        При усложняване на епидемичната обстановка е възможно някои от 
събитията да бъдат отложени. 
 
Културната панорама може да се актуализира и допълва периодично. 


