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КУЛТУРНА ПАНОРАМА 
2021 г. 

 

                                           месец август 
 
                                 1 август – 17 август 
 

 Изложбена зала – РБ „Ст. Чилингиров“ 
Изложба живопис на Иван Иванов 

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

                           5 август 
 

 10.00 ч. – зала „Патиланчо“ 
        „Задявки надигравки“ от Съби Събев 

    Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                  0896140044 
                                                  

                                            10 август 
 

 10.00 ч. – в двора на храм „Св. Три Светители“ 

            Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Илия Рашков Блъсков в 
двора на храм „Св. Три Светители" по повод 108 години от кончината му. 
             Организатор: НЧ „Напредък-1896“ – 054/ 862 627 
 

                                                   13 август 
 

 17.00 ч. – лекционна зала на НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ 
             Първа самостоятелна изложба на Силвия Димитрова 
         Организатор: НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ – 054/ 800 334  
 

 Голяма зала на НЧ „Напредък-1896“ 



      Експозиция с материали от фонда на читалището по повод 165 
години читалищно дело в България и 152 години от основаването на НЧ 
„Напредък-1896“  

             Организатор: НЧ „Напредък-1896“ – 054/ 862 627 
 

                    

                                                 16 август  
 

 19.00 ч. – голяма зала на ДКТ „Васил Друмев“ 
„Михал Мишкоед“  – от Сава Доброплодни - премиера  

     Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 
 

                                           21 август 
 17.00 ч. – в парка на с. Салманово 

  Фестивал на динята  
Организатор: Община Шумен, НЧ „Развитие-1895“ с. Салманово 
 
 

                                           23 август – 26 август 
 

„Да си спомним за Тодор Колев“ 

Филмова програма по повод 82-годишнината от рождението на актьора  

   23 август 
 16.30 ч. – РБ „Ст. Чилингиров“ – вход свободен 

„Козият рог“ (1972 г., 105 мин.) 
   24 август 

 16.30 ч. – РБ „Ст. Чилингиров“ – вход свободен 
„Топло“ (1977 г., 97 мин.) 

   25 август 
 16.30 ч. – РБ „Ст. Чилингиров“ – вход свободен 

„Двойникът“ (1983 г., 98 мин.) 
   26 август 

 16.30 ч. – РБ „Ст. Чилингиров“ – вход свободен 
„Господин за един ден“ (1983 г., 87 мин.) 

   27 август 
 16.30 ч. – РБ „Ст. Чилингиров“ – вход свободен 

„Опасен чар“ (1984 г., 87 мин.) 

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

                                  23 август – 30 август 
 

 17.00 ч. – в библиотеката на НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ 
            Изложба за живота и творчеството на Дора Габе във връзка с 135 г. 
от рождението й. 
         Организатор: НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ – 054/ 800 334  



 
                                               24 август 
 

 17.00 ч. голяма зала – НЧ „Напредък-1896“ 
            Откриване на изложба  „Родопска приказка“ –  автор Вълчо Вълчев 

Организатор: НЧ „Напредък-1896“ – 054/ 862 627 
 

                                       28 август 
 10.00 ч. – на площада пред кметството на с. Белокопитово 

          Ден на моето село 
Организатор: Община Шумен, НЧ „Надежда-1927“ с. Белокопитово 

 
                                       29 август 

 10.00 ч. – в парка на с. Васил Друмев 
          Кулинарен фестивал „Забравени традиции – разпалена жарава” – 
2021 четвърто издание 

Организатор: Община Шумен, НЧ „Добри Люцканов-1912“ с. Васил 
Друмев 
  

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


