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Наименование на
културния институт
Интернет страница
Регионален
исторически музей –
Добрич
http://www.museumdobrich.net/

Населено
място
Добрич

Описание

Лице за контакт

Със своите обекти Историческият музей предлага на туристите
запознаване с културно-историческото наследство на
Добруджа - един от кръстопътищата на цивилизациите,
съчетал в себе си характерни особености от културата на много
райони в страната и на част от Югоизточна Европа. Музеят
разполага общо с над 163 000 музейни експоната.

Директор Дияна Борисова
Тел./факс: 359/58/603 256
9300 Добрич ул. “Константин
Стоилов” № 18, п. к. 131

Историческият музей - Добрич, е създаден през 1953 година
като научен и културно-просветен институт, който събира,
изучава, съхранява и представя чрез експозиции паметниците
на културата и образците на природата в Южна Добруджа.
Отпечатва научни и популярни издания, сред които годишник
“Добруджа”. Организира и провежда международни,
национални и регионални научни форуми. От 1968 година към
Исторически музей - Добрич, се комплектува фонд “Йордан
Йовков”. От него през 1980 година се обособява като
специализиран за литература, театрално изкуство и балет
самостоятелен музей - дом-паметник с къща музей “Йордан
Йовков”.
Експозиции на Историческия музей:

АЕМО "Старият Добрич", ул. "Константин Стоилов" 18
Етнографска къща, Селски и градски бит от края на ХІХ и
началото на ХХ век., ул. "Ален мак" 5
Архитектурно-етнографски музей на открито "Старият
Добрич", ул. "Константин Стоилов" 18
Икони от Добруджа - Художествена галерия, ул. "България"
14
Музей нова и най-нова история, Добруджанският въпрос възникване и развитие. Оръжие от ново и най-ново време, бул.
"3 Март"
Къща-музей "Йордан Йовков", ул."Майор Векилски" 18
Дом-паметник "Йордан Йовков", ул. "Ген. Гурко" 4
Къща-музей "Адриана Будевска", ул."В. Левски" 56
Мемориален комплекс "Военно гробище", бул. "25 септември"
53
Етнографската къща музей е една от най-интересните
възрожденски сгради, запазени в град Добрич. Построена е
през 1860-1861 г., а е реставрирана през 1970 г. Обявена е за
архитектурен паметник на културата. В помещенията й е
подредена експозиция “Добруджански народен бит и
старинни български накити”. Колекциите от красиви
добруджански тъкани и оригинални носии и накити са

шедьоври на народното изкуство.
Иконна зала - помещава се в Художествената галерия.
Съхранява реликви, част от националното иконно богатство,
отразяващи високия художествен вкус и живописната дарба на
българските зографи.
Храм “Свети Георги” - Построен е през 1843 г. По време на
Кримската война (1853-1856 г.) е опожарен, възстановяват го
през 1868 г. Притежава богат и сложно изработен иконостас.
Много от иконите са рисувани от дебърския иконописец Козма
Блажетов.
Архитектурно-етнографски музей на открито
“Стария Добрич” Тел. ++359 58 290 68, 284 29
Представя архитектурата, бита и стопанското минало на град
Добрич от края на ХІХ и началото на ХХ век. Има за цел
съхраняване и развитие на традиционните добруджански
занаяти, бит и култура.
Гостите на комплекса имат възможност да се запознаят с
производствения процес на традиционни български занаяти терзийство, плетачество, дървостругарство, златарство и др. На
територията му действат геврекчийница, бозаджийница,
кафене. Атрактивна за гостите е възможността да участват в
направата на керамични изделия - битова и декоративна
керамика, да посетят кафенето и да опитат традиционното бяло
сладко, бозата и виното с изключителни вкусови качества.
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Регионална

Библиотека "Дора Габе" е регионален културен институт по

058/602 544

библиотека "Дора
Габе
http://libdobrich.bg

Добрич

смисъла на чл.9 от Закона за закрила и развитие на културата и
Постановление на МС № 153/28.07.2000 г. за преобразуване на
културни институти в регионални библиотеки и музеи.
Регионална библиотека "Дора Габе" осъществява функции на
обществена библиотека в Област Добрич по смисъла на Закона
за обществените библиотеки като събира, съхранява,
организира и предоставя за ползване библиотечнобиблиографска информация като:
• Комплектува и организира фондовете си съгласно
установените в нормативните документи правила
• Осигурява универсален достъп до информация на всички
потребители
• Извършва библиотечно-информационно обслужване и
междубиблиотечно заемане
• Осигурява възможност за достъп до национални и
международни информационни бази данни, включително и онлайн
• Осигурява достъп до каталозите си и предоставя
дистанционни услуги на своите потребители
• Библиотеката е архив на краеведския печат и център на
библиографията по краезнание. Издирва, набавя, съхранява,
библиографира, дигитализира, популяризира и предоставя за
ползване краеведски документи за региона
• Осъществява редакционно-издателска дейност: изработва,
публикува и разпространява библиографски указатели,
краеведски и информационни издания,
рекламни издания, проучвания, статии и др.

9300 Добрич ул.
„Независимост" № 7
п. к. 122

• Подпомага научно-изследователската работа в областта на
библиотекознанието, библиографията и краезнанието и
участва в социологически проучвания
във връзка с четенето и книгата
• Организира и провежда културни и образователни
инициативи
• Оказва съдействие на общинското ръководство при
реализиране на културната политика в областта на
библиотечното дело
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Държавен куклен
театър "Дора Габе"
http://puppetdobrich.hit.bg/

Добрич
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Театрално
продуцентски център
„Йорадан Йовков“

Добрич

Основан като професионален театър на 1 януари 1963 година.
Има реализирани над 120 постановки. От сцената му са
започнали своя път творци като Стефан (Теди) Москов.
Участвал е в международни фестивали и турнета и е носител
на много награди:
- ІV национален преглед на куклените театри София`85
- Варна`90 - “Златен делфин”
- Варна`96
- Варна`98 - “Златен делфин”
Театърът е изнасял представления в Русия, Хърватска,
Мексико, Германия, Швейцария, Италия, Унгария, Австрия,
Испания и Афганистан.
Театърът е създаден през 1928 година от Атанас Попов. Закрит
е през 1938 г. и е възстановен от Атанас Попов през 1940
година под името Общински народен театър. С историята на
театъра е свързан животът на достойни майстори на
сценичното изкуство. За 75 творчески години са осъществени
над 350 постановки, участвали са около 300 актъори, над 50
режисъори, 14 художници-сценографи, 14 художествени

058/602 483
9300 Добрич, бул. “25
септември” № 41

Директор - 605 313
Организация - 605 573

ръководители, над 300 души обслужващ персонал.Днес
театъра е със статут на театрално продуцентски център с три
сцени,
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Художествена галерия
– Добрич

Добрич

www.dobrichgallery.org

Художествена галерия – Добрич е създадена през 1963 година
и оттогава започва ефективно да работи. По статут е музей за
изобразителни изкуства, чиято дейност е регламентирана от
Закона за културното наследство /ЗКН/. През десетилетията
галерията функционира като отдел на дирекции с различни
наименовании. Нормативният документ за създаването й е от
2001 г. - с Решение № 26-23 от 06.03.2001 г. на Общински
съвет град Добрич Художествена галерия – Добрич е обявена
за самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.

058 602 215; 058 602 091
e-mail:
gallerydobrich@hotmail.com
9300 Добрич
ул. “България” № 14

Художествена галерия град Добрич /ХГ/ събира, проучва и
съхранява творби на изобразителното изкуство на художници
от различни поколения, както и материали за историята на
галерията и развитието на изобразителното изкуство в града,
региона и страната.

6

Читалище "Йордан
Йовков"-Добрич

Добрич

Народно читалище “Йордан Йовков” в гр. Добрич е културнопросветно сдружение, призвано да запазва и обогатява
българските народностни традиции, да разкрива и насочва
дарованията на децата и да приобщава гражданите към
ценностите на демократичното общество. Учредено е на 11
май 1870 година.
Работи в три основни направления - библиотека, школи и
културномасови прояви.

бул. "25-ти септември" № 44;
Град Добрич
058/603 531

Библиотеката при читалището разполага със 170 000
библиотечни единици. Приоритетни са хуманитарните науки и
изкуствата. Комплектува книги, периодични издания,
графични и картографски издания, диаматериали, видеокасети,
грамофонни плочи, аудиокасети и компактдискове. В
читалището работят четири школи, които обхващат деца и
младежи от 4- до 19-годишна възраст:
> Езикова школа с четиригодишно обучение.
> Школа по изобразително изкуство със специалности
живопис, графика, скулптура, керамика, художествен текстил
и иконопис. Постоянен участник в елитни международни
конкурси.
> Детска музикална школа - изучават се пиано, флейта,
цигулка, акордеон, класическа китара, като в програмата за
обучение е включена музика от различни епохи и жанрове.
Участник в международни конкурси.
> Школа по балет и спортни танци.
Читалището извършва и издателска дейност.
В зала "Икар" на Читалището се организират премиери на
книги, възпоменателни вечери и други духовни изяви.
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Читалище "Съгласие"Каварна

Каварна

Читалище Съгласие е действащо читалище, регистрирано под
номер 7 в Министерство на Културата на Република България.
Читалището е основано през 1890 г. и е най-старото в Община
Каварна.

ул. "Добротица" No 24; Град
Каварна
359 (0)570 82077
nch_saglasie@abv.bg

Читалищната библиотека съществува още от основаването на
читалището и разполага с около 680200 тома литература.
Дейности: В читалището работят следните състави и школи:
Фолклорен танцов ансамбъл "Бизоне", Детски фолклорен
танцов ансамбъл, Читалищен театър "Проф. Гочо Гочев", Роксъстав, Детско-юношески хор "Морска звезда", Детска
музикална школа, Школа по изобразително изкуство и Школа
по английски език
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Читалище "Паисий
Хилендарски" –
Балчик
http://hilendarski.com/
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Читалище "Зора"
-Град Шабла

10 Читалище "Йордан
Драгнев" Село
Крушари

Балчик

Читалище Паисий Хилендарски е действащо читалище,
регистрирано под номер 18 в Министерство на Културата на
Република България
Дейности: 1.Хорова школа Черноморски звуци - Смесен хорЧерноморски звуци , Мъжка форма ия, Формация- жени,
Детски хор с подготвителна група 2.Гр; 1. Балетна школа Данс
с предучилищна-балет, от I до III кл.-балет,от IV до VII кл.заб.танци, от VII до ХII кл.-модерен балет, 1 група-брейк2.
Детска ; библиотека - 52100
Шабла
Читалище Зора е действащо читалище, регистрирано под
номер 11 в Министерство на Културата на Република България
Дейности: група за автентичен фолклоргрупа за популярни
песнидетски и младежки танцов състав за народни танци;
школа по акордеон и синтезатор, школа спортни танци, клуб
Млад моряк , библиотека – 33725 тома.
Село Крушари Читалище Йордан Драгнев е действащо читалище,
обл. Добрич
регистрирано под номер 714 в Министерство на Културата на
Република България
Дейности: МФА Златна Добруджа , Група за автентични танци
и автентичен фолклор , Певческа група за народно пеене група

Пл. “21- ви Септември” No
7п.к. 9600; Град Балчик
+359 (0)579 725 11
ph1873@abv.bg

ул. "Равно поле" № 36; Град
Шабла
Zora_1894@abv.bg

п.к.9410; Село Крушари
chitalishtekrushari@dobrich.net

за стари градски песни; Танцови школи,курс английски;
библиотека – 12102 тома.
11 Читалище "Светлина"
Град Генерал Тошево

Град Генерал
Тошево

Читалище Светлина е действащо читалище, регистрирано под
номер 1724 в Министерство на Културата на Република
България.

ул. "Васил Априлов" №5;
Град Генерал Тошево
05731 / 22-14

12 Читалище "Димитър
Дончев - Доктора"
Град Тервел

Град Тервел

италище Димитър Дончев - Доктора е действащо читалище,
регистрирано под номер 2326 в Министерство на Културата на
Република България
Дейности: Детски фолклорен танцов ансамбъл Калинка
Вълчева,танцово певческа група за изворен фолклор ,
фолклорен оркестър, детска школа за народно
пеене,автентична фолклорна група,клуб пенсионери, ателие по
приложни изкуства,школа по народни танци. библиотека - 58
858 тома

ул. "Хан Аспарух" № 36 п.к.9450; Град Тервел
chitddonchev@yahoo.com

 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

№

Обект
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Храмът на Великата богинямайка Кибеле

Населено място
Описание
Материално културно-историческо наследство
Балчик
Храмът на Великата богиня-майка Кибела е открит
край Балчик през пролетта на 2007 г. по време на разкопки
за строеж на хотел. Строителството е е спряно от общината.
Археолозите са категорични, че храмът на Кибела е найголямото откритие през последните години, защото това е
обществена сграда, а не частна гробница или могила.
Този храм на богинята майка Кибела е уникалeн не само
за България, но и за Балканите. Археолозите смятат, че е
най-добре запазения храм в света и може да се окаже
изключително важeн. Храмът е бил действащ в
продължение на 700 години. Там са се извършвали ритуали
дори 100 години след приемане на християнството.
На базата на откритите надписи, документи и монети е било
определено, че храмът на Кибела е построен през III в. пр.
Хр. и е бил в границите на Античния град Dionysopolis,
който се е намирал на територията на днешния град Балчик.
За Кибела: Богинята Кибела е обожествявана като Богиня
Майка и е била почитана още по времето на неолита.
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Късноантичен град
Дионисополис

Балчик

Дионисополис e бил ранновизантийски град, съществувал
на територията на днешния град Балчик.
Името Dioniysopolis означава "градът на бог Дионис" (богът
на виното). Останки от античния град могат да се видят в
днешния квартал Хоризонт на гр.Балчик.
Селище на това място е бил основано още през V век пр.н.е.
под името Кмуни или Кроунои (гр.Κρουνοι) от гръцки
заселници, почти по същото време с основаването на
Истрос (Силистра), Томис (Констанца), Калатис
(Мангалия), Аполония (Созопол), Одесос
(Варна), Месембрия (Несебър) и др.
В началото на III в. пр.Хр. градът е относително независим
и е включен в системата на укрепленията, построени от
Диадохите. След разделянето на Римската
империя Дионисополис попада в рамките на Византия.
През VI век градът е разрушен от земетресение и
населението се премества в рамките на ново укрепление,
чиито строеж е започнал още в края на V и началото на VI
век.
По-късно (през VII век) градът преминава под владение на
прабългари и славяни и е преименуван на Карвуна, а след
това на Балик (по името на болярина Балик, който е
управлявал своите владения от тук).
Едно от най-големите разкрития от древния
Дионисополис е храмът на богинята-майка Кибеле. Много
от откритите артефакти могат да се видят в Историческия
музей на Балчик. От 1994 година обектът е със статут на

културна ценност с национално значение.

3

Крепост Калиакра

Българево

Крепостта Калиакра е разположен на едноименния нос
Калиакра, на северо-източното българско Черноморие, на
12 км. източно от Каварна в близост до с.Българево. Брегът
е много стръмен, с отвесни скали и височина от около 70
м., което е причина укрепления са строени на нос в древни
времена.
Най-ранните намерени артефакти в региона датират от IV
век Пр. н. е., когато местността е била обитаван от
тракийското племе "Тиризис", което дава и първото име на
крепостта - Тиризис. През късната античност (V-VI в)
селището се нарича Акре Кастелиум. Името Калиакра (от
гръцки - "добър нос") се споменава за първи път в
исторически източници от XIII век.

Най-голям разцвет Калиакра изживява през втората
половина на XIV век, когато е столица на Карвунското
княжество (деспотство) на българските владетели Балик и
Добротица.
Калиакра е една от последните българска крепости паднали
под турско робство.

3

Археологически резерват
Яйлата

село Камен бряг

Останките на крепостта са предимно от периода на Деспот
Добротица. Някои от находките са изложени в малък музей,
разположен в пещера на носа.
Археологически резерват Яйлата се намира 2км южно
от село Камен бряг (около 18км североизточно от град
Каварна). Резерватът обхваща площ от 300 декара и е
представлява голяма скална тераса до морето, от което я
делят пропасти и скални масиви с височина 50-60 метра.
В рамките на Яйлата има много интересни исторически
обекти датиращи от различни епохи на човешкото
съществуване - от 6 хил.пр.н.е. до към XI век. Сред найинтересните обекти са "пещерният град" от 101 пещерни
жилища датирани към периода около 5-то хилядолетие
пр.н.е., ранно-византийска крепост от V век, множество
пещери, използвани през Средновековието като
манастирски комплекс, Тракийски некрополи и др.

4

Късноантичен град Залдапа

общ. Крушари

Местност Яйлата е обявена за архитектурен резерват през
1989г.
Залдапа е най-големият укрепен античен център в земите на
днешна Добруджа. Тя е разположена в м. Калето, между
селата Абрит и Добрин, Добричка област. В по-старите
публикации, а и сред местното население е позната с

различни названия – Абтаатското кале, Къз кале, Добрин
кале, Добри кале и Хисар кале, а името й означава студена
или жълта вода.
Дълго време в науката градището край с. Абрит се
отъждествяваше с античния град Абритус. Впоследствие,
след като той бе локализиран край Разград, археолозите
свързаха селището с енигматичния град Залдапа, дълго
търсен дотогава в цяла Североизточна България и
Добруджа. Тази локализация, направена едва преди около 7
десетилетия, се е наложила вече в съвременната
историческа книжнина, при все че все още не разполагаме с
нейно епиграфско потвърждение.
1

Певиците на Соколово

Нематериално културно-историческо наследство
с. Соколово
Винаги се е пеело в село Соколово. В радост и мъка, в
делник и празник. В миналото - на нивата, като отдушник
от тежкия и непосилен труд, на седенки и хора на мегдана, а
в днешно време на събори, фестивали, празници, концерти.
Любовта ни към народната песен е наследена от майки и
бащи. Сегашните жители на селото са преселени от село
Касапкьой, Северна Добруджа, а корените им са от
Котленско и Шуменско. Касапкьойлии са известни със
своето трудолюбие, грижовност и умения. Наред с
усилената работа, те знаят да се веселят, да почитат
празниците, да спазват традициите, да са най-хубавите, найработните, най-скопосните. Песните и обичаите си пренасят
през границата – при преселването им след Крайовската
спогодба от 1940 г., и пазят до днес в най-добрия им чист
вид. По устни спомени соколовци се събират в читалището

да пеят организирано през 30-те години, когато тук са
дошли първите българи. Традицията е прекъсвана за малко
през 40-те години на миналия век. Народен хор е създаден в
Соколово веднага след построяването на читалищната
сграда през 1953 година. Вече близо шейсет години той се
утвърждава като школа за духовно развитие, център на
читалищната дейност и фактор за възпитаване на
съвременно отношение към изворния фолклор

 КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
№
1

Културно събитие
Интернет страница
Национален средношколски
конкурс за поезия „Възкресения"

Населено място

Описание

гр. Добрич
м. Април

Регионален исторически музей - Добрич
9300 Добрич
Ул. „Константин Стоилов" - 18
e-mail: pr_museum@dobrich.net
в. „Добруджанска трибуна"
e-mail: dtribuna@dobrich.net

2

Седмица на камерната музика с

гр. Добрич

Учебни заведения - Добрич
Община град Добрич

международно участие.

3

ХХІV Европейски младежки
поп-рок конкурс „Сарандев"

м. Май

гр. Добрич
м. Май

9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Музикална къща „Катлин"-Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Общински младежки център „Захари Стоянов"- Добрич
e-mail: mddch@dobrich.net
058/ 602 535, 602 691
Първото издание на конкурса е през май 1988 г.
Целите на конкурса са предоставяне на сценична изява на млади таланти,
създаване на нови български музикални творби, стимулиране на талантливи
изпълнители, опознаване на културата на отделни народи чрез осъществяване на
контакти.

4

5

Международен фестивал на
поезията „Славянска прегръдка"
- сцена Добрич

гр. Добрич
м. Май

VІІ Национален конкурс за
дигитална живопис и графика
„Моята България" и изложба с
най-добрите творби

гр. Добрич
м.Май

Славянска литературна и артистична академия - Варна
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Общински младежки център „Захари Стоянов"- Добрич
e-mail: mddch@dobrich.net
058/ 602 535, 602 691

6

ХІІ Международен младежки
фестивал-конкурс „Фолклор без
граници" - Добрич-Албена 2012

Добрич
КК „Албена"
м. Юни

Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
КК „Албена"
ТА „Романтик травел" - Русия

7

8

9

ХV Национална среща на
младите балетни изпълнители
„Анастас Петров" - Добрич 2012

Международен детски фестивал
на изкуствата „Трикси" - Балчик
- Албена - Добрич 2012 (сцена
Добрич)

ХVІІ Международен младежки
музикален фестивал-конкурс
„Надежди, таланти, майстори" -

Юни - юли.
гр. Добрич

м.Юни - Август

ДобричКК „Албена
м. Септември

Със съдействието на Министерство на културата
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Фондация „Международен балетен конкурс Варна"
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Арт център „Стринджендо"
e-mail: trixie@ strindgendo.org
+ 359 887 779 862, + 359 887 779 859
Община град Добрич
9300 Добрич
ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg

КК „Албена"
ТА „Романтик травел" - Русия
Със съдействието на Министерство на културата
Фестивалът се провежда ежегодно, през първата половина на месец септември.
Празник на класическата музика, мащабна проява на творческото общуване
между стотици музиканти от всички краища на света, място за сверяване на
художествените критерий и постижения. За мнозина от младите дарования той
дава мощен тласък за професионалното им израстване, а за най добритетрамплин за успешна международна кариера. Програмата на фестивала-конкурс
включва:
- конкурсни матинета и вечери, които се провеждат паралелно с концерти на
лауреати на фестивала;
- майсторски класове;
- творчески срещи и уникалния по рода си концерт на журито
За шестнадесет години над 3700 млади музиканти от Европа, Азия, Северна и
Южна Америка и Австралия са преминали през фестивала – конкурс.
10

Х Международен фестивал на
мажоретния танц „Златен
помпон"

Добрич
КК „Албена"
м. Септември

Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Сдружение „За децата на България"
0896 338 023, 0886 419 445
Празник на младостта и красотата той се утвърди като форум от национално и

международно значение.
Фестивалът има конкурсен характер и се провежда ежегодно през месец
септември в Курортен комплекс „Албена” и град Добрич.
Във фестивала могат да участват деца и младежи от танцови школи, клубове,
ЦРД, ОДК, читалища, училища, младежки домове и др.
11

12

Осъществяване на Проект
„Добрич - жива шевица от
таланти" по ОПРР, Схема
„Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни
културни събития"
Осъществяване на Проект
„Йовковият Добрич съвременна туристическа
дестинация" по ОПРР, Схема
„Подкрепа за развитието на
природни, културни и
исторически атракции"

Добрич
м. Май

Добрич
Януари Декември

13

Честване рождението на Христо
Ботев - поет, революционер и
публицист - поднасяне на цветя
на паметника на Христо Ботев

гр.Добрич
м. Януари

14

Общоградски тържества,
посветени освобождението на

гр.Добрич
м. Януари

КК „Албена"
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Регионален исторически музей - Добрич
9300 Добрич
Ул. „Константин Стоилов" - 18
e-mail: pr_museum@dobrich.net
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
ОУ „Христо Ботев" - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич

Добрич от османско робство общоградско поклонение и
полагане на цветя на паметници,
концерти, изложби

Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Културни институции - Добрич

15

Възспоменателни прояви,
посветени на гибелта на Васил
Левски - общоградско
поклонение на паметника на
Васил Левски

Добрич
м. Февруари

Учебни заведения - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Общински комитет „Васил Левски" - Добрич
Общобългарски съюз „Добруджа" - Добрич
Културни институции - Добрич
Учебни заведения - Добрич

16

Честване на 1 март - Ден на
любителското художествено
творчество - спектакли,
концерти

Добрич
м. Март

НПО - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Общински младежки център „З. Стоянов"-Добрич
e-mail: mddch@dobrich.net
058/ 602 535, 602 691

Читалища - Добрич
17 Комплексна културна програма,
посветена на 3 мартОсвобождението на България и
възстановяване на българската
държавност
Национален празник на
Република България общоградско поклонение,
концерти, спектакли

Добрич
м. Март

ЧКС - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Културни институции - Добрич
Учебни заведения - Добрич
Н П О - Добрич

18

27 март - Международен ден на
театъра -премиери на спектакли
на професионални и любителски
театри

Добрич
м. Март

Ч К С - Добрич
ТПЦ „Йордан Йовков" - Добрич
e-mail: d.theatre_dobrich@mail.bg
058/ 605 313
ДКТ „Дора Габе" - Добрич
e-mail: dkt_dobrich@abv.bg
058/ 602 483
Народно читалище „Й. Йовков 1870" - Добрич
e-mail: stamatova64@abv.bg

19

Отбелязване на 2 април Международен ден на детската

Добрич
м. Април

Общински младежки център „Захари Стоянов"- Добрич
e-mail: mddch@dobrich.net
058/ 602 535, 602 691
Регионална библиотека „Дора Габе"-Добрич
9300 Добрич

книга - литературни четения за
деца

Ул. „Независимост" -7
e-mail: libdgabe@dobrich.net
Сдружение на писателите - Добрич
Народно читалище „Й. Йовков 1870" - Добрич
9300 Добрич
Ул. „25 септември" - 44
e-mail: stamatova64@abv.bg
Читалище „Романо дром 2002" - Добрич
9300 Добрич
Ул. „Васил Левски" - 7
e-mail: romanodrom@gbg.bg
Народно читалище „Пробуда 1940" - Добрич

20 Комплексна културна програма,
посветена на Цветница и
Великден.Концерти, изложби,
литературни четения, спектакли

Добрич
м.Април

Училищни библиотеки - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Архиерейско наместничество - Добрич
Културни институции - Добрич
Учебни заведения - Добрич
Н П О - Добрич
Ч К С - Добрич

21

Празници на Народно читалище
„Йордан Йовков 1870" - Добрич

Добрич
м. Май

Народно читалище „Й. Йовков 1870" - Добрич
9300 Добрич

по повод честване на годишнина
читалищна дейност в Добрич концерти, изложби, спектакли цялостно представяне на
художествената продукция на
читалището
22 Национална библиотечна
седмица
11 май - Ден на библиотекаря

Ул. „25 септември" - 44
e-mail: stamatova64@abv.bg

.Добрич
м. Май

Регионална библиотека „Дора Габе"-Добрич
9300 Добрич
Ул. „Независимост" -7
e-mail: libdgabe@dobrich.net
Народно читалище „Й. Йовков 1870" - Добрич
9300 Добрич
Ул. „25 септември" - 44
e-mail: stamatova64@abv.bg
Читалище „Романо дром 2002" - Добрич
9300 Добрич
Ул. „Васил Левски" - 7
e-mail: romanodrom@gbg.bg
Народно читалище „Пробуда 1940" - Добрич

23

Комплексна културна програма,
посветена на 24 май - Ден на
славянската писменост, на
българската просвета и култура
-концерти, спектакли, изложби,
общоградски прояви - шествия

Добрич
Май 2012 г

Училищни библиотеки - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Културни институции - Добрич

Учебни заведения - Добрич
Н П О - Добрич
24

Общоградски прояви, посветени
на 1 юни - Ден на детето тържества, игри, концерти,
рисунки на асфалт

Добрич
м. Юни

Ч К С - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Общински младежки център „Захари Стоянов"- Добрич
e-mail: mddch@dobrich.net
058/ 602 535, 602 691
Целодневни детски градини - Добрич
Детски ясли - Добрич

25

Тържество, посветено на
рождението на Васил Левски полагане на цветя на паметника
на Васил Левски

Добрич
м. Юли

ЧКС - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Общински комитет „Васил Левски" - Добрич

26 Общоградски тържества,
посветени на 1 ноември - Ден на
народните будители

Добрич
м. Ноември

Общобългарски съюз „Добруджа"
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12

Обявяване и връчване на
Годишни награди на Община
град Добрич в областта на
духовната култура - литературни
четения, премиери на книги,
изложби и др.

e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Културни институции - Добрич
Учебни заведения - Добрич
Н П О - Добрич

27 Комплексна културна програма
„Коледа и Нова година в
Добрич" - 2012
Запалване на коледна елха,
спектакли, коледни концерти,
изложби, представяния на книги,
конкурси за коледна картичка и
изложби

Добрич
м. Декември

Ч К С - Добрич
Община град Добрич
9300 Добрич
Ул. „България" - 12
e-mail: dobrich@dobrich.bg
e-mail: kultura_dobrich@abv.bg
Културни институции - Добрич
Учебни заведения - Добрич
Н П О - Добрич

28

29

Общобългарски фолклорен
събор "С България в сърцето"

Община Каварна,
ПК "Пирина"

Театрален фестивал на
любителските театри с
международно участие -

Площад
„Защитата на
Каварна"
13-15.06.2012
Община Каварна
Каварна
НЧ „Съгласие-

Ч К С - Добрич
Отдел "Култура"
0570/8-50-41

Отдел "Култура"
0570/8-50-41

"Каварна 2012"
30

31

Шести фестивал на старинната
музика - „Страваганца"

Международен пленер "Море
и вятър", с. Камен бряг

32

Национален пленер по живопис
„Арт пътеки Шабла 2012"

33

Младежки фолклорен фестивал
„Диалог между културите"

34

35

Добруджански фолклорен събор
"Богородица"

Регионален фолклорен фестивал
„Текето"

1890"
м. Юни
Община Каварна
ХГ „Христо
Градечлиев"
м. Юли
Община Каварна
ХГ „Христо
Градечлиев"
м. Септември
Община Шабла
М. Май
град Генерал
Тошево, НЧ
"Светлина 1941"
М. Май
град Генерал
Тошево,
НЧ "Светлина
1941"
м.Август
месността
„Текето" край с.
Александрия,
община Крушари,
област Добрич.
м. Август

Отдел "Култура"
0570/8-50-41

Отдел "Култура"
0570/8-50-41

05743 / 41 48 в.212
Тодор Димитров
0888/284781
0895/77 62 16
0885 604151
0887 262807
05731/ 22 14
Организатор: Община Крушари и НЧ „Йордан Драгнев 1894" с. Крушари
Лице за контакти: Желка Великова, 05771/27 76, 05771/20 24 централа
Факс: 05771/ 21 33, krushari@dobrich.net

ПРИРОДА

 ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
№
1

2

Природна
забележителност
Ботаническа градина
Балчик

Плаж Болата

Населено място

Описание

Балчик

Ботаническата градина е една от основните атракции на
град Балчик. Разположена е на площ от 10 хектара,
които обграждат малък лятен дворец принадлежал в миналото на
румънската кралица Мария.

село Българево

Градините се намират на стръмен склон, който е терасиран на 6
тераси - най-вероятно по една за всяко от децата на кралицата. Тук
растат повече от 3000 видове цветя, храсти, рози, и
др. разположени сред декоративни потоци, водопади, и рекички.
Болата е резерват, включващ морска площ, зелени площи и плаж.
Намира се до нос Калиакра и плажът е единственият пясъчен плаж
в региона. Водата е невероятно чиста а наоколо има интересни
скали с особен червеникъв отенък.
До плажа има малко пристанище, където могат спират няколко
лодки и яхти.
Плаж Болата е все още "девствен" и няма застроявания. Липсват
съблекални, тоалетни и душове. През сезона действат 2 малки
заведения тип "капанчета", от които може да се закупят бира,
безалкохолни или храна.

3

Езерото Дуранкулак

Дуранкулак

Дуранкулашкото езеро е част от природен комплекс носещ същото
име. То е разположен югоизточно от село Дуранкулак и на около
18 км северно от гр. Шабла(Североизточна България).
Представлява естествен лиман, захранван с карстови води и
отделен от Черно море с пясъчни дюни и плажна ивица.
Площта на езерото е около 4 квадратни километра и включва два
острова в западната му част - Големия остров (площ 0.02 km ²) и
Малкия остров (площ 0.0053 km ²).
Езерото е местообитание на около 260 редки и застрашени видове.
Сред важните птиците в района са Mалкия воден бик, белооката
потапница, немия лебед, тръстиковия блатар, индийското шаварче,
голяма белочела гъска, червеногуша гъска и зеленоглава патица,
малък корморан, розов пеликан и др., които прекарват зимата тук

4

Александрийската гора

5

Център за защита на
природата и
животните

с. Александрия
Добрич

Езерото Дуранкулак е обявено за Зона с национално значение.
Единственото естествено природно находище на липови
насаждения.
Новоизграденият “Център за защита на природата и животните” е
уникален както за България, така и за Източна Европа. Създаден по
българо-швейцарски проект, зоопаркът е с обща площ 160 декара, с
богата 30-годишна дървесна и храстова растителност, с удобни
транспортни и пешеходни връзки.
“Център за защита на природата и животните” град Добрич е
първата лицензирана зоологическа градина у нас.
Лицензът е издаден от министъра на околната среда и водите след
подготвен доклад от междуведомствена комисия, с който се
установява дали центъра отговаря на предвидените в закона
изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически
градини.
През 2007 година българо-швейцарското zoo2 партньорство,

създало Центъра за защита на природата и животните в Добрич,
чества десетгодишен юбилей. Днес в уникалния не само за
България, но и за Източна Европа център, живеят над 100 животни
от 30 вида.

