
Добрич-утвърден културен център и средище на богат духовен 
живот 
 

Личностите, свързани с Добрич и Добруджа - Йордан Йовков, Дора Габе, 
Анастас Петров, Адриана Будевска, Ивайло Петров - са значими творци, 
събрали впечатления, образи и идеи тук, на тази земя и извлекли от нея 
огромно богатство от естетически ценности.  

На територията на Добрич днес има изградена мрежа от културни 
институти, творчески съюзи и частни културни сдружения, ангажирани 
както с издирването и опазването на богатото културно-историческо 
наследство, така и с разпространението на художествените ценности, 
създавани и днес. 

 

ЛИТЕРАТУРНИ ПРАЗНИЦИ "ДОРА ГАБЕ" 

В знак на признателност към живота и литературното творчество на  Дора 

Габе през 2003 година Общински съвет град Добрич учреди Национална 

литературна награда „Дора Габе“. Наградата се връчва на автор за 

значителни художествени постижения в духа на посланията на Дора Габе и 

принос в националната литература.  Връчването на НЛН „Дора Габе“ е 

съпътствано от програма, в която са включени много културни проекти и 

събития - Националната научна конференция, представяне на книги, 

изложби, срещи с автори. 

 



 

 ЛИТЕРАТУРНИ ПРАЗНИЦИ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 

 
Литературните празници „Йордан Йовков“, организирани от Община град 
Добрич, се провеждат на пет години чрез поредица от културни събития, 
посветени на певеца на Добруджа - Йордан Йовков. През годините 
програмата обединява усилията на Министерство на културата, Съюза на 
българските писатели, професионални културни институти и 
непрофесионалния културен сектор в Добрич и страната. 

Акцент в културната програма е Националната научна конференция с 
международно участие, организирана от Регионален исторически музей – 
Добрич.  Разнообразните културни проекти – изложби, четения, 
литературни премиери, са предназначени за различни целеви аудитории.  

По традиция кулминация в Литературните празници е общоградското 
честване, на което става връчването на Националната литературна награда 
„Йордан Йовков". Връчването на Националната литературна награда и 
Отличието е естествен израз на почитта на добруджанци към големия 
творец и желание за стимулиране на съвременния литературен процес и 
културна среда. 

 



МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ФОЛКЛОР БЕЗ 
ГРАНИЦИ" 

Международният хоров фестивал „Маестро  Медникаров"   е ярък форум 
за изява на българските музикални и хорови таланти. 

Състезателният характер на фестивала стимулира високото професионално 
майсторство и художествен вкус, запознаването с върхови постижения на 
детските хорови състави от други страни. Стимулира се обменът на 
новаторски методики в обучението на хорови изпълнители. 

 

 


